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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66337  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роговик Наталія Володимирівна, Зіменковський Андрій Борисович, 
Возниця Ярема Володимирович, Бобер Людмила Йосипівна  

 
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 "Анкета для вимірювання комплаєнсу у батьків дітей, 
хворих на муковісцидоз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в Україні створено анкету для вимірювання рівня комплаєнсу 
у батьків дітей, хворих на муковісцидоз, щодо різних терапивтичних 
режимів лікування. Для встановлення вказаного показника у батьків 
чи опікунів дітей, хворих на муковісцидоз, проводять опитування 
шляхом інтерв'ювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66338  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіменковський Андрій Борисович, Борецька Ольга Богданівна, 
Роговик Наталія Володимирівна, Бобер Людмила Йосипівна  

 
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 "Анкета для визначення медикаментозного рівня 
адгеренсу щодо антибіотикотерапії у дітей, хворих на муковісцидоз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в Україні створено анкету для вимірювання рівня адгеренсу 
щодо антибіотикотерапії у дітей, хворих на муковісцидоз. Для 
встановлення вказаного показника у дітей до 12 років опитування 
проходять батьки чи опікуни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66339  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

4 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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 "Церква Покрови Божої 
Матері в селі Олександрівка Миронівського району Київської області"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиційна схема дерев'яного храму обрана прямокутною. Будівля 
включає в себе середній храм, вівтар та тамбур, що прилягає до 
середнього храму. Місткість - 70 парафіян; загальна площа: церкви - 58 
м. кв.; галереї - 78 м. кв.; будівельний об'єм церкви: 927,60 м. кв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66340  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєпко Олена Олександрівна, Козіна Жаннета Леонідівна, 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 "Рекреационный туризм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66341  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "FREMINDSPEAKING - легкий способ бросить учить 
английский и наконец, начать говорить" ("FREMINDSPEAKING")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір являє собою опис методики вивчення англійскої мови, 
призначений до використання як контенту для сайта free-do-mind.com 
чи інтерактивного додатка для мобільних пристроїв на базі iOS та 
Android.  Методика побудована так, щоб вивчення часів англійської 
мови було зручнішим для російськомовної-україномовної людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66342  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротникова Інна Олександрівна, Костина Олександр Миколайович, 

Козлинський В'ячеслав Анатолійович, Козлинська Віра 
Володимирівна, Страшко Євген 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 "Електронна система DOMINATOR" 

("DOMINATOR")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронна система Dominator - це онлайн платформа, що призначена 
для якісного та незалежного підбору кандидатів на відкриті вакансії. 
Якість відбору забезпечується багаторівневими фільтрами за 
професійними якостями та елементами оцінювання здібностей, 
компетенцій та особистих якостей кандидатів. Оцінка передбачає 
використання існуючих або додатково інтегрованих інструментів: 
тестів, опитників тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66343  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій відео-шоу "Готовим быстро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66344  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

6 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій відео-шоу "Coocking Mime Show"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій відео-шоу, розважальної-інформаційної програми з 
рецептами приготування різних страв, в якій ведучими є актори жанру 
пантоміми. Дотримуючись законів жанру все приготування 
здійснюється без слів і предметів. Інформація подається у вигляді 
графіки і анімації. Хронометраж до 5 хвилин.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66345  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачнєв Михайло Вікторович (Веліхам Чіман)  
 
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)  Поема "Нестройная поэма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66346  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачнєв Михайло Вікторович (Веліхам Чіман)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Банальная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66347  
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Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66348  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Любовь-боль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66349  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Saturday evening promenade"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66350  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Cabrio Ride"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66351  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "On My Own"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66352  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Palanga"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66353  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Love Without Knife"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66354  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Watching Me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66355  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Важливі Дрібниці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66356  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Hey, World (Really Need My Freedom)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66357  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Down to the zero"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66358  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Forgiveness"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66359  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Breathe All My Air"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66360  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
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)  Пісня "Allowed To Say"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66361  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Fashion"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66362  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Предпоследний пророк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лоб Святослав. Предпоследний пророк / Святослав 
ЛОБ. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2016. - 176 с. 

 
Анотація   

Книга про Безцінні Творіння Великого PVANTO - ЦВЄТНОСТІ, 
призначення яких - порятунок всього людства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66363  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляєвська Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Типовой сценарий семейного фестиваля "DETKI"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типовий сценарій сімейного фестивалю - короткий опис суті, місії та 
змісту фестивалю "DETKI", опис зон фестивалю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66364  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лис Юлія Станіславівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Виробнича санітарія та 

гігієна праці: методичні вказівки до практичного заняття 
"Розслідування професійних захворювань" для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна 
освіта. Охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто теоретичні питання розслідування професійних 
захворювань, наведено картки завдання, тестові завдання. Твір 
спрямовано на студентів вищих навчальних закладів інженерно-
педагогічних напрямів підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66365  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний твір "Методичні вказівки до лабораторної 
роботи "Дослідження стану захисного заземлення методом амперметра-
вольтметра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено методику контролю стану захисного заземлення 
методом амперметра-вольтметра. Твір спрямовано на студентів вищих 
навчальних закладів інженерного та інженерно-педагогічного напрямів 
підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66366  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танкевич Євгеній Миколайович, Яковлєва Інна Всеволодівна, 

Варський Григорій Мстиславович, Паньків Володимир Ігорович  
 
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 підготовки вхідної 

інформації для корекції похибок вимірювальних каналів векторів 
струму та напруги систем моніторингу енергосистем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено комп'ютерну програму підготовки вхідної інформації для 
корекції похибок вимірювальних каналів векторів струму та напруги 
систем моніторингу енергосистем. Програма визначає порядок обробки 
інформації про параметри каналів та її представлення як вхідної 
інформації блока корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66367  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пав Ел (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)  Графічне зображення "ПВАНТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66368  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Художнє оформлення записника "THANK YOU DIARY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою стилістичне внутрішнє та зовнішнє оформлення 
записника-органайзера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66369  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика виконання творів мистецтв 
(картин) графічною технікою (сграфіторгафією)" ("Сграфіторгафія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твори в техніці "сграфіторгафія" можуть використовуватися в 
станковій графіці, книжковій графіці, а також твори в цій техніці 
можуть бути використані для декоративних панно і елементів 
художнього оформлення інтер'єрів офісів, громадських приймалень, 
навчальних закладів, розважальних закладів, закладів культури, 
музеїв тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66370  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Looking at you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66371  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Rain on the Dancefloor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66372  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Kyiv Skyline"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66373  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
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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 "The weekend's evening"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66374  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "First Summer Sunray"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66375  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Slow water"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66376  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Summer Memories"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66377  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Saint Antoni De Portmany Transit"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66378  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Squat Wandering"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66379  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Bar Cruising"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66380  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Crossrivers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66381  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аджікаєв Олег Вікторович  
 
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 "Amber Joy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66382  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоб Святослав Іванович (PVANTO)  
 
Повне ім'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 "ЦВЕТНОСТИ "ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66383  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельдій Микола Миколайович, Бельдій Віталій Миколайович, Бельдій 
Дмитро Миколайович, Косіюк Микола Миколайович, Токар Ігор 
Володимирович, Будний Михайло Іванович, Коритко Сергій 
Антонович, Муригін Євгеній Миколайович, Кушнірська Ольга 
Василівна, Левченко Володимир Миколайович  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "НАРОДНА ТОЛОКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це перша в світі науково-практична праця в стилі буриме, де читач 
усвідомлено може розкрити справжнє тлумачення "своїх сакральних 
Одкровень".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66384  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грисюк Микола Петрович, Булейко Валерій Павлович, Марченко 
Олександр Павлович, Назарук Ольга Опанасівна, Волошина Людмила 
Іванівна, Іванченко Сергій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В. Шаха" 
(ДП "УКРГЕОІНФОРМ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Топографічна зйомка масштабу 1:2000 на територію 
м. Носівка Чернігівської області у вигляді 63 топографічних планів на 
площу в 51,75 кв. км" ("Топографічна зйомка масштабу 1:2000")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66385  
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Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рокочинський Анатолій Миколайович, Дзюба Ян Вікторович, Живиця 
Володимир Антонович, Трофимчук Дмитро 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 "Усовершенствование системы управления пропуском 
паводков в условиях Прикарпатья"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті представлені нові методичні підходи до системного управління 
пропуском паводків (СУПП) у Карпатському регіоні на основі 
поєднання всіх трьох традиційних рівнів прийняття рішень в часі: 1) 
оперативне управління об'єктом; 2) планове управління об'єктом; 3) 
проект - які взаємопов'язані між собою і спираються на єдиний 
модельний комплекс системи, об'єкт - зовнішнє середовище - їх 
взаємодія та спільна база інформаційного, перш за все, 
метеорологічного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66386  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Плитка керамічна "Армур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Плитка виготовлена з кераміки. Габаритні розміри 105х182 мм. 
Розміщення: настінна кераміка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66387  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Настінне бра "Т3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бра виготовлене з пофарбованого металу, з середини золочення 
поталлю. Плафони - тази з нержавіючої сталі. Колір - фарбування за 
палітрою RAL, матовий/глянцевий. Нанесення поталлі на внутрішню 
частину плафона: золото, срібло, мідь. Габаритні розміри 1280х1220 мм. 
Настінне розміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66388  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Плитка керамічна "Mosaic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Плитка виготовлена з кераміки. Габаритні розміри 200х200 мм. 
Розміщення: настінна мозаїка 15х15 см. Товщина плитки 10 мм. В 1 м. 
кв. 40 шт. плиток. Колір натуральної глини, іржавий раку, раку графіт, 
раку лазурит, коричневий раку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66389  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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) - "Bell"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лампа виготовлена з пофарбованої кераміки, цоколю, ЛЕД-лампи. 
Лампа з характерними отворами у вигляді "гантелі", що розміщені 
хаотично. Розмір 165х200 мм. Передбачається стельове розміщення 
групами всередині приміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66390  
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Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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) - "Barel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лампа виготовлена з кераміки, дроту в текстильній обмотці, цоколю, 
ЛЕД-лампи. Лампа виготовлена у вигляді бочки. Габаритні розміри 
330х400 мм. Передбачається стельове розміщення групами в середині 
приміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66391  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Підставка для солодощів - "Жук рогач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підставка, що використовується як елемент інтер'єру, виготовлена з 
патинованої бронзи. Колір натуральної бронзи, патинованої бронзи. 
Габаритні розміри 400х700 мм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66392  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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) - "Cubus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Світильник виготовлений з кераміки, матової глазурі, дроту в 
текстильній оплітці, цоколю та ЛЕД-лампи. Розмір - 310х120 мм. 
Передбачається стельове розміщення, а також рекомендується 
розміщення групами. Особливості - лампа у формі восьмикутника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66393  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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) - "Crude"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Світильник виготовлений з гіпсу, акрилу, дроту в текстильній обмотці, 
цоколю, ЛЕД-лампи. Розмір 630х280 мм. Передбачається стельове 
розміщення, а також розміщення групами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66394  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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) - "Shiner"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Світильник габаритних розмірів продовгуватої форми. Матеріал - 
пофарбований метал, трубчасті ЛЕД-лампи. Кількість ламп - три 
штуки. Колір - фарбування металевої частини по палітрі RAL, 
матовий/глянцевий. Розмір - 145х1360 мм. Передбачається стельове 
розміщення групами чи одиночне.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66395  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Світильник (люстра) - "Flo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лампа габаритних розмірів у формі квітки. Матеріал - травлена мідь, 
дріт в текстильній оплітці, цоколі, ЛЕД-лампи. Кількість ламп - 21 шт. 
Колір - травлена мідь. Розмір - 1360х870 мм. Розміщення - 
передбачається стельове розміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66396  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіпунов Сергій Герардович  
 
Повне ім'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 "Етикетка для вівсяних пластівців"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На етикетці зображено коло з козаком, який бореться з волом 
(тільцем). В нижній частині етикетки зображено сніп колосків та слово 
"ГЕРКУЛЕС".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66397  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Тарас Васильович, Гой Тарас Петрович, Федак Іван 
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)  Навчальний посібник "Інтегральні рівняння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василишин Т.В. Інтегральні рівняння: навчальний 
посібник / Т.В. Василишин, Т.П. Гой, І.В. Федак. - Івано-Франківськ: 
Голіней, 2016. - 224 с. 
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Анотація   
Посібник містить основні методи точного та найближчого розв'язання 
лінійних інтегральних рівнянь, задачі для самостійного розв'язання, 
тестові завдання для контролю знань, приклади розв'язання 
інтегральних рівнянь за допомогою системи комп'ютерної алгебри 
Mathematica.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66398  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карапузова Наталія Дмитрівна, Процай Людмила Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Василь Адріанович Євтушевський - педагог, 
просвітник (1836-1888 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карапузова Н.Д., Процай Л.П. Василь Адріанович 
Євтушевський - педагог, просвітник (1836-1888 рр.) [Текст] : 
монографія / Н.Д. Карапузова, Л.П. Процай. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 
2014. - 236 с. 

 
Анотація   

В монографії висвітлено педагогічну та просвітницьку діяльність 
Василя Адріановича Євтушевського у контексті розвитку вітчизняної 
педагогічної думки другої половини ХІХ ст. З'ясовано соціально-
педагогічні передумови та основні чинники формування світогляду 
педагога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66399  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Лариса Олександрівна, Масась Ірина Миколаївна  
 
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 "Декоративне панно "Свято Берегині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: декоративне полотно, льон, нитки, тканина, стрічки, яйце 
куряче. Техніки: писанкарство, макраме, вузлова лялька. Розмір 
1000х1000см. Призначення: панно інтер'єрного призначення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66400  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гиря Інна 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 "Картина вишита бісером "Маки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: тканина з набитим малюнком, нитка капронова бісерна, 
чеський бісер, рамка пластмасова. Техніки: лінійний шов, 
вертикальний шов. Призначення: прикраса інтер'єрного призначення, 
сувенір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66401  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панькова Світлана Михайлівна, Кондаурова Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис книги "FACIE AD FACІEM: Ілюстрований життєпис 
Михайла Грушевського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга вперше презентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої 
іконографії М. Грушевського з музейних, архівних та приватних 
збірок, зокрема унікальні пам'ятки, досі маловідомі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66402  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баликіна Вікторія 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)  Збірка літературних творів "Экзистенциальный недирективный лайф-
коучинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66403  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Економіко-математична оцінка приросту площ еродованих 
ділянок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткач О.В. Економіко-математична оцінка приросту 
площ еродованих ділянок // Економіка АПК, 2002. - № 11. - С. 39-45. 

 
Анотація   

Показано, що внаслідок дії вітрової та водної ерозії стан земельних 
ресурсів країни погіршується. Проведення протиерозійної меліорації 
потребує значних коштів, такі заходи доцільні. У статті запропоновано 
економіко-математичні моделі оцінки збереження площі еродованих 
ділянок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66404  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Шатарська Іна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Прийняття раціональних маркетингових рішень з 
урахуванням кількісного оцінювання ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вітлінський В.В., Шатарська І.Ф. Прийняття 
раціональних маркетингових рішень з урахуванням кількісного 
оцінювання ризику // Сб научн. трудов VI Международной школы-
симпозиума "Анализ, моделирование, управление, развитие 
экономических систем (АМУР-2012)". Севастополь, 17-23 сентября 
2012. - Симферополь : ТГУ им. В.И. Вернадского, 2012. - С. 93-97. 
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Анотація   
Основною метою публікації є дослідження урахування об'єктивно-
суб'єктивної структури ризику та застосування ентропійного підходу в 
його кількісному оцінюванні в обґрунтування прийняття 
раціонального маркетингового рішення з позиції 
багатокритеріальності та подальшими діями щодо управління 
ризиком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66405  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Економіко-математичне 
моделювання в маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шатарська І.Ф. Економіко-математичне 
моделювання в маркетингу : навч.-метод. посіб. / Шатарська І.Ф. - К. / 
КНЕУ, 2009. - 120, [4] с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні 
підходи  й інструментарій економіко-математичного моделювання та 
аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових 
зв'язків у маркетингу, що дають змогу застосовувати їх у прикладних 
питаннях щодо прийняття рішень - визначення виробничих і ринкових 
стратегій підприємств і фірм, їхньої діяльності у фінансовій та 
комерційній сферах тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66406  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Тетяна Іванівна, Кирик Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Шкала для 
визначення ступеня ураженості ріпаку ярого кореневими гнилями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66407  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гривенко Ігор Олегович, Крячок Олександр Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66408  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокольська Рената Борисівна, Зелікман Владислав Давидович, 

Єрьоміна Оксана Леонідівна, Варванська Ірина Ігорівна, Фроліков 
Сергій 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)  Звіт з науково-дослідницької роботи "Теоретико-методологічні підходи 

до організації системи фінансового обліку на підприємстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66409  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаустова Катерина 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)  Малюнок "3D TATY" додаток до каталога" ("3D TATY")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66410  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Сойти с ума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66411  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карапузова Наталія Дмитрівна, Починок Євгенія Анатоліївна 

(Зімниця Євгенія Анатоліївна), Помогайбо Валентин 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)  Навчальний посібник "Основи педагогічної ергономіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки : 

навч. посіб. / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. - К. : 
Академвидав, 2012. - 192 с. - (Серія "Альма-матер") 

 
Анотація   

У посібнику розкрито сутність педагогічної ергономіки як галузі 
педагогічної науки, зміст педагогіко-ергономічних норм і вимог до 
засобів навчання, а також ергономічних вимог і рекомендацій до 
організації навчальної діяльності школярів, роль педагога в 
оптимізації умов навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66412  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березіна Дар'я Юріївна (Дарина Березіна)  
 
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 "FОcкультет (Vivant professores)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей роман про той бік освіти, про який не заведено говорити вголос. 
Про явища, які багато хто з нас, невиліковно тавровані "совком", 
сприймають як належні й природні - але які не стають від цього, ані 
природними, ані залежними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66413  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки інвестиційних проектів з 
використанням оптимальних методів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені постановки задач стосовно оцінки інвестиційних альтернатив 
за різними критеріями оптимальності і обмежень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66414  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Зоя 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)  Науковий твір "Імітаційне моделювання бізнес-процесів складних 
економічних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика представлена в аналізі бізнес-процесів підприємств. Аналіз 
здійснюється на базі розробленого модельного комплексу виробничо-
збуткової системи підприємства, реалізованого на програмній 
платформі Ithink.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66415  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Зоя 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)  Науковий твір "Методи комплексної оцінки інвестиційних 
альтернатив на рівні підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Соколовська З.М. Журнал "Економіка: реалії часу", 2014. - № 1(11). 
 
Анотація   

Представлена методика з використанням системно-динамічного 
підходу імітаційного моделювання та методів нечіткої математики. 
Розрахунки здійснюються із залученням розробленої імітаційної моделі 
та методів максимінної й адитивної згортки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66416  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "О некоторых методах находжения квазистационарных 
участков биржевых котировок рынка Forex"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66417  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Экстраполяция краткосрочного ценового движения 
валютных пар на рынке Forex с использованием корзины валют"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66418  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуц Роман Богданович  
 
Повне ім'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 "Федерація ударного спорту України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, на якому зображено чоловіка спортивної статури із гербом 
України на грудях, який наносить удар рукою по спеціальному 
пристрою (силоміру), з правого боку від чоловіка розташований напис. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66419  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуц Роман Богданович  
 
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)  Стаття "Змагання із сили удару (ударний спорт, страйк спорт, Strike 

Sport)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, який описує суть заходу із сили удару. У цьому творі наводиться 
порядок визначення особи - володаря найсильнішого удару, що полягає 
в нанесенні по черзі одного або кількох ударів руками та ногами по 
спеціальному пристрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66420  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галамбош Габріелла Василівна  
 
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 "Вишита сукня на ляльку "Ніжність"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: тканина полотняного переплетення, нитки Puppets Perls 
3912. Техніки: двостороння лічильна гладь, двосторонні перекручені 
стовпчики, лангентний шов. Розмір: рукава - 18*34, ліф - 18*23, 
спідниця - 27*105. Призначення: сувенір, навчальний зразок, прикраса 
інтер'єрного призначення, дитяча іграшка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66421  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Срібна Юлія Анатоліївна  
 
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 "Срібний іній"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: льон, нитки муліне DMC, застібка блискавка. Техніки: 
лиштва пряма, коса і качалочкова, мережка прутик з настилом. 
Розмір: 42-44. Призначення: сукня в сучасному стилі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66422  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галамбош Габріелла Василівна  
 
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 "Святкова серветка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тканина полотняного переплетення, двостороння лічильна гладь, 
"Віньєтка", лангетний шов, двосторонні перекручені стовпчики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66423  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Рушник "Дерево життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66424  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Лідія Сергіївна  
 
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 "Полуботківська сорочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Льон білий, нитки муліне, мережка одинарний прутик, прутик з 
настилом, косий хрестик тощо. Традиційний національний одяг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66425  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки управлінських кадрів на базі методів 

нечіткої математики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Як  базовий метод використовується метод максимінної згортки. 
Обґрунтовується доцільність використання методу для розв'язання 
поставленої проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66426  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Сокольська Рената Борисівна, 
Акімова Тетяна Валеріївна, Варванська Ірина Ігорівна, Фроліков 
Сергій 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)  Звіт з науково-дослідницької роботи "Розробка оптимізаційної моделі 
планування прибутку на підприємстві та її інформаційного 
забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджені теоретичні засади та визначені концептуальні основи 
оптимізаційного моделювання отримання прибутку на підприємстві. 
Проаналізовані особливості застосування методів оптимізаційного 
моделювання при плануванні прибутку підприємства та виявлені 
шляхи вирішення проблем розвитку підприємства в умовах 
недосконалого конкурентного середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66427  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Інноваційний розвиток та економічна безпека 
промислових підприємств: проблеми комплексного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волощук Лідія Олександрівна. Інноваційний 
розвиток та економічна безпека промислових підприємств : проблеми 
комплексного управління : монографія / Л.О. Волощук. - Одеса, 
Бондаренко М.О., 2015. - 396 с. 

 
Анотація   

В монографії досліджено теоретичні та методологічні засади 
управління інноваційним розвитком та економічною безпекою 
вітчизняних промислових підприємств та обґрунтовано доцільність 
запровадження комплексного підходу до управління ними, що 
реалізується в системі комплексного безпекоорієнтованого управління 
інноваційним розвитком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66428  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Лідія Олександрівна, Кірсанова Вікторія Василівна, 
Філиппова Світлана Валеріївна  

 
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 "Аналітичні інструменти управління інноваційним 
розвитком промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волощук Л.О., Кірсанова В.В., Філиппова С.В. 
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком 
промислового підприємства : монографія / Л.О. Волощук, В.В. Кірсанова, 
С.В. Філиппова. - Одеса, ФОП Бондаренко М.О., 2015. - 180 с. 

 
Анотація   

В монографії досліджено сутність інноваційного розвитку підприємства 
та його складових як об'єктів управління та аналізу: концептуальні 
засади інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення 
управління інноваційним розвитком підприємства, існуючі 
інструменти аналізу інноваційного розвитку та його складових 
інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66429  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни "Ризикологія в маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шатарська І.Ф. Ризикологія в маркетингу 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.Ф. 
Шатарська. - К. : КНЕУ, 2010. - 93 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні 
підходи й інструментарій економіко-математичного моделювання й 
аналізу ризиків у маркетингу, що дають змогу застосовувати їх у 
прикладних питаннях щодо прийняття рішень - визначення 
виробничих і ринкових стратегій підприємств і фірм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66430  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Олена Русланівна, Зінукова Наталія Вікторівна, Зірка Віра 
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)  Навчальний посібник "Практика усного перекладу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведено систему вправ для навчання усного 
двостороннього професійно-орієнтованого перекладу. Ця система 
вправ забезпечує якісну реалізацію кожної операції, правильну 
послідовність її виконання в комплексі, а також повторення й 
відпрацьовування у різних комбінаціях, таким чином забезпечуючи 
ефективне навчання усного перекладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66431  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короткова Інесса Іванівна, Іщенко Ірина Володимирівна, Декусар 
Ганна Геннадіївна, Зінукова Наталія Вікторівна, Зірка Віра 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)  Навчальний посібник "Ділова англійська мова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник з ділової англійської мови має за мету формування та 
розвиток мовленнєвої компетенції у сфері ділового спілкування у 
студентів  мовних спеціальностей. Система вправ спрямована на 
свідоме практичне засвоєння мовних елементів професійно-
орієнтованої ділової комунікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66432  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зірка Віра Василівна, Зінукова Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

39 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Наукова робота: якісний та успішний захист"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подано загальні положення щодо створення дипломної 
роботи магістра, теоретичну частину, яка допомагає моделювати зміст 
наукового тексту на семантичному рівні, практичну частину, яка 
містить завдання, спрямовані на формування та розвиток навичок й 
умінь для створення тексту наукового характеру, постановки завдання, 
композиції тексту, а також аргументованих висновків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66433  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зірка Віра 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)  Навчальний посібник "Слово в рекламе: лингвостилистический 

аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник має на меті формування та розвиток мовленнєвої компетенції 
у сфері рекламного дискурсу у студентів мовних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66434  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Адаптивна парадигма моделювання економічної 

динаміки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної 

динаміки : монографія / Ю.В. Коляда. - К. : КНЕУ, 2011. - 297, [7] с. 
 
Анотація   

Досліджується нелінійна динаміка економічної системи на підґрунті 
математичного і комп'ютерного моделювання, на всіх етапах якого 
(одержання рівнянь економічного стану, якісний і кількісний аналіз 
математичної моделі) відбувається адаптація, дотримуючись певних 
концепцій гнучкого використання теоретичних і практичних засобів та 
інструментарію вивчення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66435  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базаджи Людмила 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 "Sorma"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66436  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базаджи Людмила 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 "Sevdam"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання двох людей, які з нетерпінням чекають зустрічі один 
з одним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66437  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр Євгенович, Комар Микола Миколайович, 
Волошенюк 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 "Комп'ютерна програма для контролю та 
оцінки процесів передачі та прийому пакетів інформаційних даних в 
розподіленій мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма призначена для аналізу алгоритмів взаємодії 
розподілених компонентів мережецентричної системи для 
цілеспрямованого контролю прикладних процесів. Програма дозволяє 
реалізувати спосіб контролю якості роботи мережі передачі даних, 
заснованої на дротових та бездротових технологіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66438  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Антология христианских пословиц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66439  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Єлізавета 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 "Казковий світ фентезі 
Богданової Єлизавети Юріївни - натхнення перше"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складає 31 роботу. Малюнки виконані в стилі фентезі та 
являють собою відображення уявного, казкового бачення світу 
автором.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66440  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Бизнес-план по 
созданию комплекса "Снежная королева", сосотоящего из Ледового 
Дворца, спортивно-развлекательного и гостиничного комплексов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У бізнес-плані представлено опис комплексу. У комплекс входить 
двокорпусний готель і розважальний центр із сучасним обладнанням 
для розваг і проведення дозвілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66441  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматков Даніїл Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Метрологія та вимірювальна 

техніка: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.010104 
"Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація" та 
6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено коротку інформацію щодо видів вимірювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66442  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосензов Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення ковальських 

виробів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з зображень у вигляді лелеки, карети ХХ століття, 
скрині зі скарбами та герба міста Чернівці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66443  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх (Heera Harpreet Singh)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Энергетическая диагностика организма в 

комплементарной медицине на основе использования традиционной 
системы Рейки" ("Энергетическая диагностика")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Енергетична діагностика допоможе професійно надати допомогу 
людині і більш точно в короткий термін досягти бажаних результатів у 
відновленні здоров'я. Енергетична діагностика є унікальним методом, 
що дозволяє визначити на клітинному рівні причину виникнення 
захворювання, його основне джерело, виявити захворювання, які ще не 
проявилися на фізичному рівні, розвитку яких можна запобігти 
енергетичною практикою Рейки на ефірному, астральному і 
ментальному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66444  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Євгеній Іванович, Кабачій Владислав 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 "Система підтримки прийняття рішень на 

фінансових часових рядах з аналізом різних часових таймфреймів 
'2MA v.22'" (2MA v.22")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Працює програма на всіх фінансових інструментах, підключених в 
терміналі з п'ятьма та трьома знаками після коми. Програма видає 
рішення при настанні слушних моментів для відкриття угод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66445  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацар Тарас 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)  Літературний письмовий твір "Новий формат закладу Радіо-кафе 
"DECEPT ON AIR" ("Радіо-кафе "DECEPT ON AIR")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66446  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгорний Анатолій Захарович, Корольова Тетяна Сергіївна, Павлова 

Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Механізм стимулювання інноваційної діяльності та 

відтворення науково-педагогічного потенціалу ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Письмовий твір являє собою  наукову роботу, у якій проведено аналіз 
сучасного стану інноваційної діяльності та відтворення науково-
педагогічного потенціалу в сфері вищої освіти та ВНЗ Південного 
регіону, розроблено концепції та методичні підходи їх розвитку, 
механізм управління й стимулювання інноваційної діяльності, 
пропозиції щодо впровадження заходів збереження та відтворення 
науково-педагогічного потенціалу ВНЗ та винесено пропозиції по 
рефермуванню мережі ВНЗ в країні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66447  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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)  Монографія "Верховенство права: сучасні наукові концепці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В.Д. Верховенство права : сучасні наукові  

концепції : монографії / В.Д. Гапотій. - Мелітополь : Вид-во МДПУ 
ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 203 с. 
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Анотація   
У виданні на монографічному рівні наведено аналіз проблем, що 
виникають при розумінні та застосуванні принципу верховенства 
права в сучасній юриспруденції, внаслідок наявності істотних 
відмінностей між значеннями слів "право" та "закон" у вітчизняній 
правовій школі та їхніми загальновживаними історичними 
значеннями, а також їхніх західно-правових еквівалентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66448  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурман Юрій Миколайович, Брезденюк Олександр Олександрович, 
Брезденюк Олександра Юріївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма для визначення і оцінки аеробної 
продуктивності організму, а також діапазону величини бігових 
навантажень "Health calculation" ("Health calculation")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66449  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліцький Олексій Сергійович, Романюк Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма аналізу споживчої 
конверсії та прогнозування продажів в інтернет-магазині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для дослідження та аналізу споживчої конверсії в інтернет-
магазині, що визначає активність користувачів на сайті, будує діаграму 
"кліків" по будь-якій сторінці ресурсу, визначає найпопулярніші 
товари та робить прогнозування продажів на майбутні місяці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66450  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма відслідковування та 
управління дефектами програмного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для формування звіту про помилки, що були знайдені при 
тестуванні програмного додатка, із потрібною інформацією про дефект, 
а також формування статистики по дефектах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66451  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Методичні рекомендації для проведення практичних занять з 
дисципліни "Методики наукових досліджень та патентування" за 
модулем №1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях наведені основні положення методики планування 
дослідів у тваринництві, висвітлено форми, методи, прийоми 
досліджень, окреслено умови, необхідні для підвищення точності 
експерименту та доведення його результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66452  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярінцев Євген Львович, Гарькавенко Євгенія Олександрівна, 
Гопцій Марина Володимирівна, Гопченко Євген Дмитрович, Кічук 
Наталія Сергіївна, Мирза Катерина Леонідівна, Овчарук Валерія 
Анатоліївна, Романчук Марина Євгенівна, Семенова Інна Георгіївна, 
Сербова Зінаїда Федорівна, Тодорова Олена Іванівна, Траскова Аліна 
Василівна, Шаменкова Ольга Ігорівна, Швець Наталія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
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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)  Звіт про науково-дослідну роботу "Моделювання екстремальних 
гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів 
України в умовах сучасних змін клімату. Обґрунтування теоретичної 
бази для нормування паводків і посух у гірських районах України 
(проміжний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі виконаний аналіз нормативно-розрахункової бази в галузі 
максимального строку паводків гірських річок та аналітичний огляд 
сучасної наукової літератури в галузі досліджень гідрологічних посух 
та індексів посушливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66453  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс CDN-
TELEO" ("CDN-TELEO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмно-апаратний комплекс, що має бути побудований з 
урахуванням відкритих стандартів, що дозволяють надавати доступ 
користувачам до відеоконтенту через телекомунікаційну IP-мережу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66454  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабовський Євген 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 "Автоматизація процесу електронних книг у форматі epub"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті розглянуто специфіку розробки прототипу електронної книги 
формату epub, верстання якої ідентичне оригіналу-макету у форматі 
InDesign.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66455  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Малініч Ілля 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 "Модуль віддаленого депонування пакетів 

метаданих в репозиторій DSpace"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує віддалене депонування пакетів метаданих в форматі 
Dublin Core у репозиторій DSpace. Програма розроблена з 
використанням середовища програмування PyCharm мовою 
програмування Python.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66456  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвін Олексій Михайлович, Плис Максим Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обробки генетичної 
інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення задач зберігання масиву генетичних 
даних, реалізації швидкого пошуку алельних генів із заданими 
характеристиками та здійснення аналітичних розрахунків на них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66457  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Федорович  
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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 "Ум и развитие умственных способностей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66458  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Богдан Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Борис Антоненко-Давидович "Вибрані Твори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66459  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуров Кирило Олегович, Кучук Ярослав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення задля автоматизації 

діяльності спортивних установ "GumSoft"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66460  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Таро Моргани - "Путь Жрицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66461  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жамакочян Едуард Тігранович  
 
Повне ім'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 "Сборник рецептов Эклеры с несладкой 
начинкой: "Вителло", "Утиный", "Речной", "ХОТАТЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник рецептів, у якому містяться зображення зовнішнього вигляду 
кожної із готових страв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66462  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Зміна № 1 ТУ У 10.2-38420015-001:2013 "РАКИ ВАРЕНІ ТА 
ВАРЕНО-МОРОЖЕНІ. Технічні умови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ці технічні умови поширюються на раків та їх частини варені та 
варено-морожені, які відварюють у розсолі (відповідно до затверджених 
рецептур), охолоджують або заморожують.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66463  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовський Володимир Васильович, Столяров Максим Вікторович  
 
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)  Малюнок з описом "Офіційна емблема Хорольського ботанічного 

саду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66464  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
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 "Медецинская информатика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пріоритетним завданням викладачів вищих навчальних закладів є 
створення умов для засвоєння студентами знань з дисципліни, 
підготовка їх для подальшого сприйняття матеріалу інших предметів, 
розвиток практичної спрямованості навчання, сприяння розвитку 
клінічного мислення у майбутніх лікарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66465  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокіп Валентина Анатоліївна  
 
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 "Леся Українка. Листи (1876-1897)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Епістолярна спадщина Лесі Українки дає змогу розширити уявлення 
читача про багатогранну постать письменниці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66466  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Ірина Володимирівна, Ломберг Марія Вікторівна, Сухов 
Руслан Володимирович, Щербакова Олена Олександрівна, Холтобіна 
Олександра Устимівна  

 
Повне ім'я або 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 "Навчаємося разом" для 5 класу (1, 2, 3, 4, 5 
частини) загальноосвітніх закладів, що працюють за навчально-
педагогічним проектом "Інтелект України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Начальний посібник розроблено згідно з навчальною програмою, 
схваленою до виконання в загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66467  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Лучко Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Памятка ортодонтическая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до галузі медицини, а саме до стоматології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66468  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лажкін Володимир Йосипович, Мандрик Ірина Петрівна, Патійчук 
Віктор Олексійович, Моренчук Андрій Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Колективна монографія "Країнознавча характеристика Чеської 
Республіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії узагальнено результати країнознавчого дослідження 
Чеської Республіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66469  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Животніков Герман 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 "Viinex Foundation 1.4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вбудування в інші програми та створення на 
її основі нових програм й складних об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66470  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостовий Роман Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Серія авторської 

скульптурної мініатюри "Грім Скул номер 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять 81 скульптурна мініатюра та 105 унікальних 
додаткових змінних запчастин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66471  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лагошин Олексій Вікторович, Манайло Артем Генадійович, Пающик 

Юлія Валеріївна, Скостарєв Ігор Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРІНУМ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Платформа підтримки мобільних 

безконтактних сервісів PrimeKit®" ("PrimeKit®")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт являє собою сукупність програмних компонент з 
назвами в форматі PrimeKit.xxx, де хxx - ідентифікатор окремої 
компоненти. Ці компоненти можуть використовуватись разом або 
окремо для надання особам сервісів за участю мобільних додатків, що 
встановлені на їхніх мобільних пристроях (смартфонах). При цьому 
наявність безпосереднього підключення смартфону до послуг передачі 
даних в момент отримання сервісу не є обов'язковим (безконтактні 
сервіси).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66472  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Будинок із 
химерами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Група студентів потрапляє на екскурсію у Будинок із химерами на одну 
ніч, де їм доведеться заглянути у своє власне нутро і лише ті, хто 
зможуть пройти випробування, вийдуть з будинку живими та 
очищеними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66473  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокіна Людмила Юріївна, Липка Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний природний парк "Кременецькі гори" Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Інститут географії 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Географічна карта "Ландшафтні комплекси Національного 
природного парку "Кременецькі гори" та прилеглих територій" (у 
цифровому форматі, базовий масштаб 1:50 000)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карта містить інформацію про територіальну і компонентну структуру 
ландшафтів НПП "Кременецькі гори", а саме про ґрунтоутворюючі 
породи, рельєф, ґрунти, корінний рослинний покрив та його сучасний 
стан.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66474  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокіна Людмила Юріївна, Штогрин Микола Олександрович, Липка 
Лариса Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний природний парк "Кременецькі гори" Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Інститут географії 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір наукового 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Географічна карта "Ґрунти Національного природного парку 
"Кременецькі гори" та прилеглих територій" (у цифровому форматі, 
базовий масштаб 1:50 000)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Характеристику ґрунтів на рівні ґрунтових відмін (виділено 67 відмін 
ґрунтів) опрацьовано з використанням результатів польових 
досліджень, карти ландшафтних комплексів НПП "Кременецькі гори", 
опублікованих текстових та картографічних даних про ґрунти цієї 
території.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66475  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носов Олександр Вікторович  
 
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 настільної гри "ЗОЛОТО КОНКИСТАДОРОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі представлена настільна гра, яка розвиває географічні навички 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66476  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирошников Олексій Олегович  
 
Повне ім'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 "I love Kherson"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір побудовано з використанням елементів знаку Скіфського Сонця. 
Замість слова Love намальоване червоне серце. Літера "О" слова 
Kherson містить зображення знаку "Скіфське Сонце".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66477  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Андрій 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 "Зоряна Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66478  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Андрій 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 "United colors of Ukraine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66479  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Любов прекрасна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66480  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
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 
"Вимірювання витрат методом змінного перепаду тиску"   

 
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 змінного перепаду тиску.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66481  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Вивчення 
магнітно-індукційного витратоміра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash дозволяє вивчити принципи дії і конструкцію, а також виконати 
перевірку магнітно-індукційного витратоміра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66482  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
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 "Програма для дослідження роботи 
позиційного регулятора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash дозволяє вивчити принципи дії і конструкцію, а також виконати 
досліди для перевірки роботи позиційного закону регулювання на 
персональному комп'ютері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66483  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій фестивалю "Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 
"ДЖЕРЕЛО НАДІЙ" ("МФКМ "ДЖЕРЕЛО НАДІЙ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчість не має границь, талант немає визначеної адреси і тому свято 
музики, танцю, співу і краси теж не має меж та кордонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66484  
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Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій фестивалю "Міжнародний фестиваль-конкурс народного 
танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST" ("МФКНТ 
"LASTIVKA DANCE FEST")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дарій Ластівка - це геніальний балетмейстер, який народився на 
Буковині і все своє життя присвятив народній хореографії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66485  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
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 "Logos English Club TV Kids 
(2016)" ("ECTV Kids")  

 
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  66486  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Тадеєва Юлія Петрівна, Майборода 
Олександр Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний розрахунок водоканалу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу щодо надання 
споживачами показань квартирних засобів обліку водоспоживання та 
процесу обліку рахунків за фактично спожиті послуги з 
водопостачання та водовідведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66487  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лис Юлія Станіславівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Експертиза та сертифікація: 

методичні вказівки до практичного заняття №7 для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна 
освіта. Охорона праці, 6.010104 Професійна освіта. Метрологія, 
стандартизація та сертифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми з певних 
дисциплін. Розглянуто суть методики оцінки електробезпеки, її 
критерії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66488  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Тарас Іванович, Мельничук Олег 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)  Ескіз емблеми "TO DESIGN STUDIO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз емблеми, що призначена для розташування на сувенірній 
продукції, одязі та аксесуарах обслуговуючого персоналу та на 
супровідній та діловій документації. Ескіз являє собою круг темного 
тону, на який нанесено надпис "TO DESIGN STUDIO".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66489  
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Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оновлювач даних в файлах Excel шляхом 
автоматичної перевірки різниці заповненого контенту" ("Excel 
Replacer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С# та платформі NET 4.0. 
Дана програма дозволяє легко та швидко оновлювати дані в Excel-
файлах, порівнюючи вміст вказаних файлів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66490  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудяк Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дисертаційна робота "Еколого-економічне регулювання 

антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад 
формування еколого-економічного та організаційного механізмів 
збалансованого природокористування та регулювання антропогенного 
навантаження на еколого-економічні меліоровані агроландшафтні 
системи на прикладі Херсонської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66491  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимова Наталя Олексіївна, Задіранова Ганна Вікторівна, 

Іванцова Наталя Борисівна, Опанасенко Людмила Анатоліївна, 
Партенадзе Оксана Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Науково-методичні рекомендації "Технології моделювання та 

проектування розвитку особистості студента"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рекомендаціях висвітлено методологічні засади моделювання та 
проектування розвитку особистості студента, описано формувальні та 
розвивальні особистісно-зорієнтовані технології розвитку особистості 
студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66492  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система визначення 
функціонального профілю захищеності автоматизованої системи від 
несанкціонованого доступу" ("ОФПАС 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінювання функціонального профілю 
автоматизованої системи та створення функціональних профілів 
захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу 
відповідно до нормативних документів України в галузі інформаційної 
безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66493  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волинець 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 "Захищена система керування вмістом веб 
додатку" ("MadCMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові високого рівня РНР з використанням Yii 
framework та технологій HTML, CSS, JavaScript.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66494  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескізи з описом "Концепція забезпечення безпеки авіаперевезень для 

пасажирів та екіпажу за рахунок руйнування складових конструкцій 
повітряного судна" ("Концепція безпеки ЯРеС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечення безпеки авіапасажирів та екіпажу у випадку виникнення 
критичної ситуації в повітряному просторі досягається шляхом 
направленого вибуху деяких конструкцій літака чи іншого літаючого 
об'єкта, в ході якого від судна відокремлюється ядро-модуль з 
подальшим приземленням його із застосуванням парашутної, 
стабілізуючої та гальмівної систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66495  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зербіно Дмитро Деонисович  
 
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 "Використання терміну "Чернівецька хімічна хвороба" 

для визначення нового екологічного захворювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66496  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабиш Ірина Анатоліївна, Туріна Дарина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "На Море Идей" ("Море Идей")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга складається з 12 оповідей та проілюстрована картинами, на 
основі яких будується сюжет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66497  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна система прийняття ставок 
"SportsBook" (ЕСПС "SportsBook", "SportsBook")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66498  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпов Володимир Вітольдович  
 
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 "Збірник комплектів креслень трубопровідної 
арматури для атомних електростанцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комплектів креслень має прикладний характер, оскільки 
необхідні данні для навчання, практичної роботи по проектуванню, 
експлуатації трубопровідної арматури зібрані в одному творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66499  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірник розрахунків ймовірності безвідмовної роботи 
трубопровідної арматури для атомних електростанцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комплектів креслень має прикладний характер, оскільки 
необхідні данні для навчання, практичної роботи по проектуванню, 
експлуатації трубопровідної арматури зібрані в одному творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66500  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпов Володимир Вітольдович  
 
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 "Збірник гідравлічних розрахунків трубопровідної 

арматури для атомних електростанцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комплектів креслень має прикладний характер, оскільки 
необхідні данні для навчання, практичної роботи по проектуванню, 
експлуатації трубопровідної арматури зібрані в одному творі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66501  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпов Володимир Вітольдович  
 
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 "Збірник розрахунків на міцність трубопровідної 

арматури для атомних електростанцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комплектів креслень має прикладний характер, оскільки 
необхідні данні для навчання, практичної роботи по проектуванню, 
експлуатації трубопровідної арматури зібрані в одному творі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66502  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпов Володимир Вітольдович  
 
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 "Збірник програм та методик випробувань 

трубопровідної арматури для атомних електростанцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комплектів креслень має прикладний характер, оскільки 
необхідні данні для навчання, практичної роботи по проектуванню, 
експлуатації трубопровідної арматури зібрані в одному творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66503  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпов Володимир Вітольдович  
 
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 "Збірник проектів технічних умов на трубопровідну 

арматуру для атомних електростанцій"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комплектів креслень має прикладний характер, оскільки 
необхідні данні для навчання, практичної роботи по проектуванню, 
експлуатації трубопровідної арматури зібрані в одному творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66504  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Алексея Андреева № 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу збірника входять: "Трофей", "На охоту еду я...", "Лысуха", 
"Дорога в лес", "А пострелять мне так охота...", "Гусь", "Адреналин", 
"Битый фазаном", "Бродовая", "Поездочка", "Дедушка живет", "Цвета 
серого", "Мой приятель", "Ай, да перепел...", "Дикие утки", "Стенд", 
"Ваше благородие, госпожа природа", "Мужики", "50 на 50", "Уйду от 
всех я в монастырь...", "Араши каратэ", "Охотничье налей..."  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66505  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Михайло Михайлович, Rossinskaya (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 "Послушная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66506  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідлецький 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)  Малюнок "Сонячна квітка 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок (креслення) створено за допомогою кіл різного діаметра, 
розташованих у певній послідовності. При побудові не використано 
жодної прямої лінії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66507  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Сонячна квітка 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок (креслення) створено за допомогою кіл різного діаметра, 
розташованих у певній послідовності. При побудові не використано 
жодної прямої лінії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66508  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seppy (псевдонім), Vilen (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 "Тетрис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66509  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Програма для дослідження роботи 

аналогових регуляторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash та дозволяє вивчити принципи дії, а також виконати досліди для 
перевірки різних аналогових законів регулювання на персональному 
комп'ютері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66510  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
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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 "All my Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66511  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "White Dove"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66512  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Special Girl"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66513  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Coal And Gold"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66514  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Нigh Rise Bustle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66515  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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   
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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 "Mona Lisa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66516  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Oh My Light"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66517  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Those Who Know"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66518  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотова Лариса Євгеніївна  
 
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)  Обробка твору Б.Сметани "Die Moldau (Vltava) для скрипки з 
фортепіано"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66519  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Создание Всемирной Сети 7******* - звездочных 
школ 7w"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66520  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попескул 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)  Літературно-письмовий твір "Система поэтапной психологической 
реабилитации больных с позвоночно-спинномозговой травмой 
"Надежда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66521  
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Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сич Олег Олександрович, Асессоров Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Zillya! Internet Security"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66522  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музикін Михайло Ігорович, Нестеренко Галина Іванівна, Горобець 

Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методи розрахунку 

уніфікованої маси вантажних поїздів на напрямках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика техніко-економічних розрахунків норм маси 
вантажних поїздів, розглянуто взаємозв'язок норм маси з основними 
показниками експлуатаційної роботи, експлуатаційно-економічну 
ефективність підвищення маси вантажних поїздів, взаємозв'язок маси 
поїздів та перевізних витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66523  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Ініціалізація топології мережі за алгоритмом 

покривного дерева (Spanning Tree Algorithm, STA)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма "STA" надає можливість 
встановлення активної конфігурації мережі за алгоритмом покривного 
дерева (Spanning Tree Algorithm). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66524  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус)  
 
Повне ім'я або 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"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66525  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус)  
 
Повне ім'я або 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 такая вся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66526  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66527  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Дитячі вірші та загадки. Вірші для дорослих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66528  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Соломія 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)  Роман "Школа AGH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66529  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 турніру-гри "Удари по воротах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Турнір-гра - змагання між гравцями, які виконуватимуть удари по 
воротах (пробивальниками та гравцями, які відбиватимуть удари по 
воротах). Вона малопередбачувана, надзвичайно цікава і динамічна. 
Вплив суддів на неї мінімальний. Турнір-гра розрахована на масового 
глядача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66530  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашко Людмила Петрівна, Андрос Світлана Вікторівна, Романьок 

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 "Європейські моделі відповідального інвестування: 

адаптація в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66531  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майнард  Яна Андріївна, Габа Софія Андріївна, Дудка Наталія 

Костянтинівна, Пруднікова Олександра Олексіївна, Столярчук 
Валентин Андрійович, Марущак Семен 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)  Твір наукового характеру "Paper for our future (Paper 404) / Бумага для 

нашего будущего (Бумага 404)" ("Paper 404 / Бумага 404")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66532  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінкевич Марія Георгіївна  
 
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 "Ты можешь изменить мир: начни с себя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історії із життя людей, які були на межі розпачу, але продовжували йти 
до своїх цілей. Мотиваційна книга, яка дасть практичні рекомендації 
як жити у гармонії та злагоді, бути щасливим, цінувати те, що у тебе є, 
та досягти своїх цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66533  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузовик Вячеслав Данилович, Гордєєв Артем Дмитрович, Тишковець 
Карина Олексіївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютеризована інформаційна система 
психофізіологічного відбору операторів екстремальних видів 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реалізації сукупності психофізіологічних 
тестів, з допомогою яких оцінюється психофізіологічний стан організму 
операторів. За результатами тестування визначаються кількісні 
параметри професійної придатності оператора при врахуванні 
соціального статусу останнього. Такі параметри при порівнянні із 
зібраною базою даних виконують кінцеву мету комп'ютерної програми - 
професійний відбір операторів екстремальних видів діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66534  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюкова 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)  Літературний сценарій документального фільму "Дельта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
На перехресті дикого Сходу й цивілізованого Заходу мешканці долини 
Дунаю заробляють на життя важкою працею - носінням очерету 
взимку, але всі як один мріють про фантастичний улов - легендарну 
білугу, що варта цілого статку. З мріями замість планів і водою замість 
землі під ногами вони радіють кожній миті свого нестерпного буття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66535  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полубок Андрій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Скульптура "Океан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура у вигляді настільного годинника зроблена авторською 
технікою з металу та дерева розміром 23х15х3,5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66536  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полубок Андрій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Скульптура "Череп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гіпсова модель черепа зроблена на основі пластанатомії Баммеса. Для 
вивчення конструкції та форми людського черепа як посібник по 
малюнку та скульптурі. Розмір 30х30х22см. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66537  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Скульптура "Silver Rain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура у вигляді настінного годинника, зроблена авторською 
технікою з металу (алюміній), розміром 42х24см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66538  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Скульптура "Spase"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура у вигляді настінного годинника, зроблена авторською 
технікою з металу (латунь), розміром 30х30 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66539  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ряжських Ганна 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)  Твір образотворчого мистецтва "GRAND EXPERT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою яскраво-червону "галочку", розміщену на тлі 
яскраво-зеленого квадрату із закругленими кутами. Над квадратом 
напис синім кольором "GRAND", під квадратом напис синім кольором 
"EXPERT". Весь малюнок на тлі білого кольору в прямокутній рамці 
синього кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66540  
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Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка зображень логотипу "ШАЛЕНИЙ ПЕС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66541  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Керування польотом безпілотного літального 
апарату та відеоспостереженням - НСК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою готовий повнофункціональний інструментарій, 
побудований на базі сучасної промислової платформи, яка забезпечує 
керування безпілотним літальним апаратом в складі єдиного 
комплексу, належний рівень безпеки та надійності і забезпечує ряд 
конкурентних переваг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66542  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2016  
 
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 "Керування безпілотним літальним апаратом - 
ЛА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Ця програма призначена для керування, налаштування безпечних та 
ефективних польотів безпілотних літальних апаратів. Програма 
забезпечує високу безпеку, можливість функціонального розвитку в  
довгостроковій перспективі, високий рівень інтеграції з іншими 
додатками, легкість супроводу і розгортання на робочих місцях 
користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66543  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
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, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сценарий "Квест-комната "Последняя 

тайна Союза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66544  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сценарий квест-комната "180 градусов"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66545  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Казки для хлопчиків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66546  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечний Максим 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 сценарій фільму "Невидима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія молодої вчительки, що викладає в сільській школі. Відвертий 
та ганебний випадок, що стається з нею посеред уроку, на очах у всього 
класу, змушує її звернути погляд всередину себе й зануритись у товщу 
своєї травмованої особистості, та чи зможе вона тепер опанувати її.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66547  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Смерницький Дем'ян 

Вікторович, Будзинський Микола Петрович, Диких Олександр 
Вікторович, Приходько Вадим Іванович, Кисіль Микола Васильович, 
Гусак Олександр Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 

справ України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва виконаний у вигляді ескізів та 

малюнків "Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки та написи на  
автомобілях Національної поліції України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою набір кольорографічних схем, розпізнавальних знаків 
та написів для нанесення їх на транспортні засоби Національної поліції 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66548  
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Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Кто я без тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66549  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Денис Вікторович, Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, креслення, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів та креслень "Механічні 3D моделі UGEARS" ("Ugears")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли ескізи та креслення 14 механічних об'ємних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66550  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучик Сергій Степанович, Мельник Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система оцінки 

інформаційного ризику в автоматизованій системі" ("СОІР 1.0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінювання рівня інформаційного ризику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66551  
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Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій впровадження Всеукраїнської оздоровчо-екологічної 
програми "Розповсюдження безкоштовних еко-аптечок серед 
населення" ("Сценарій програми "Розповсюдження безкоштовних еко-
аптечок серед населення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66552  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій впровадження основних складових "Комплексної програми 
боротьби з забрудненням шосейних доріг та вулиць міст сміттям та 
недопалками "Чисті дороги, чиста Україна" ("Сценарій програми 
боротьби з забрудненням доріг та вулиць міст сміттям та недопалками 
"Чисті дороги, чиста Україна")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66553  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дон Володимир Йосипович, Остапенко Павло Валерійович  
 
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 "Инновационная методика проходжение срочной 
военной службы в рядах Вооружённых сил Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропоновано варіант проходження військової служби, при якому в 
умовах проходження строкової служби на стадії початкової підготовки 
будуть автентичні роботи на виробництві, без відриву від звичайних 
побутових умов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66554  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дон Володимир Йосипович, Остапенко Павло Валерійович  
 
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 "Методика организации и порядок проведения 
научного мероприятия "Dnepr science fest" ("Положение про "Dnepr 
science fest")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика визначає цілі, завдання, порядок організації, проведення та 
фінансування наукового заходу "Dnepr science fest". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66555  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Депозитна система інкасаторського шлюзу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена система основана на модернізації конструктивно-
технологічної системи: нова сукупність конструктивних елементів, їх 
взаємне розташування та наявність зв'язків між ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66556  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреславський Дмитро Васильович, Пащенко Сергій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Finite Element Method Temperature" ("FEM 
Temprerature")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для розв'язання тривимірних задач 
нестаціонарної теплопровідності за допомогою методу скінченних 
елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66557  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевалов Валерій Віталійович, Куцевалова Олена Бориславівна, 
Надзельський Роман Стефанович  

 
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 для проекту "Алея зірок України біля 
Національного палацу мистецтв "Україна" в місті Києві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для проекту автори надають фото загального вигляду розміщення алеї 
зірок, її тереторіальну прив'язку та зображення імені видатних людей 
України у музиці, виконавській майстерності та спорті без зазначення 
конкретних імен.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66558  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис "Гра "Вокруг света"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Гра розроблена для людей, які люблять подорожувати і подорожують 
по світу. Грати можуть від 3 до 7 учасників, один з яких - ведучий, а інші - 
гравці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66559  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис "Гра "Кажи правильно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які знають та люблять говорити правильно. 
Грати можуть від 3 до 5 учасників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66560  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Гра "Let's play"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які люблять і знають англійську мову. 
Грати можуть від 3 до 5 учасників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66561  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Гра "Повар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які люблять і вміють готувати. Грати 
можуть від 3 до 5 учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66562  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горкавенко Володимир Миколайович  
 
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 "С.У. Гончаренко. Цікаво про фізику. Книжка для 
читання з фізики. Теплові явища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі у популярній і цікавій формі розповідається про теплові явища, 
як вони проявляються в природі та застосовуються в сучасній техніці, 
шляхи використання енергії Сонця та надр Землі, міститься цікава 
інформація про високу міцність булатної сталі, методи створення 
сплавів, історію створення теплових двигунів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66563  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Упорядкування та передмова до книги Леоніда Глібова "Твори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66564  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Раїса Петрівна (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Переробка та передмова до книги Івана Франка "Захар Беркут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66565  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Упорядкування та передмова до книги "ЄВАНГЕЛІЄ Бучацьке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66566  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірій Анастасія Геннадіївна  
 
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 для короткометражного кінофільму "Жираф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленька дівчинка з єврейської сім'ї ховається від жахів війни, 
створюючи у підсвідомості яскравий світ фантазій. І тільки іграшка, 
колись подарована з любов'ю, охороняє цей світ від жорстокої 
реальності ззовні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66567  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меламуд Олександр, Орлова Тетяна Львівна  
 
Повне ім'я 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 "Удивленная весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66568  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Дмитро Сергійович, Луцков Олександр Олегович, Апенько 

Наталія Вікторівна, Парасочка 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 "Methods of modeling some special distributions. 

Part 2."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66569  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович, Квач Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідження поліноміальних лічильників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма моделює роботу 10-бітного поліноміального лічильника з 
блоками виключного АБО. Може бути використаний у складі 
генераторів псевдовипадкових чисел генераторів ключового матеріалу, 
шумових сигналів, як компонент програмного забезпечення для 
тестування цифрових пристроїв.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66570  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович  
 
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 "Клієнт просторового позиціонування 
датчика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає графічний інтерфейс користувача для встановлення 
вимірювального елемента датчика у точку простору, задану числовими 
значеннями декартових координат. Може бути застосована для 
керування просторовим рухом інструменту на верстатах з числовим 
програмним управлінням та 3D-принтерами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66571  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парубець Анатолій Анатолійович, Карпенко Віктор Григорович, 
Апенько Наталія Вікторівна, Марчук Дмитро 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 "Stopwatсh Alarm Timer of modeling methods" 
("STA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66572  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парасочка Дмитро Олександрович, Парубець Анатолій Анатолійович, 
Карпенко Віктор Григорович, Марчук Дмитро Сергійович  

 
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 "Angry Balls of modeling methods"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66573  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Віктор Григорович, Апенько Наталія Вікторівна, Парубець 
Анатолій Анатолійович, Парасочка 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 "Monte Carlo methods"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для моделювання роботи деяких методів 
Монте Карло, що використовується для знаходження площі фігури, 
обмеженої лініями, не використовуючи інтегрування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66574  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Анастасія Ігорівна  
 
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 документального фільму "Бешенство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про людяність у тваринному світі, а також прояви дикості у 
суспільстві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66575  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Анастасія Ігорівна  
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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 повнометражного документального фільму "Бешенство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про людяність у тваринному світі, а також прояви дикості у 
суспільстві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66576  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка п'єс "Міністерство майбутнього"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66577  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка п'єс "Кафе "Республіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66578  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимир (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)  Книга "Великий путь (Книга Жизни)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі, який можна віднести до сучасної езотерики, натурфілософії та 
есхатології, ключовою темою є Людина та її місце в світі. Чи може 
людина сама керувати своєю долею й якою вона має бути для цього? 
Якщо людина є образом і подобою Бога, то хто вона тоді насправді? Ці 
та інші філософські питання автор розглядає у своєму творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66579  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Дослідження трансформації управлінських концепцій 

в умовах ринкової самоорганізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66580  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Тетяна Степанівна  
 
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 "Колекція вишитих виробів Paliy Tetyana"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція містить 51 фото 27 вишитих виробів, виготовлених з різних 
тканин, з використанням мережива, бісеру та іншого декору. 
Представлена різна техніка виконання вишивки, а саме комп'ютерна, 
машинна, ручна, гладь, хрестик.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66581  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Депутат Богдан Вікторович, Співак Олександр Юрійович, Антонюк 

Людмила Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів вологого повітря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для експрес-розрахунків параметрів вологого 
повітря в межах діаграми Рамзіна. Програма дає можливість 
визначити: температури сухого, мокрого термометрів і точки роси, 
відносну вологість, ентальпію та вологостійкість вологого повітря за 
будь-якими двома відомими параметрами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66582  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
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)  Науковий твір "Методика особистісно-орієнтованої психоемоційної, 

інформаційно-енергетичної та фізичної корекції" ("Психоемоційна 
корекція")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика комбінує енергоінформаційний, психологічний та 
соматичний підхід відновлення реакції організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66583  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Горькая любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66584  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
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 "Твоя любовь накрылась медным тазом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66585  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Вікторія Сергіївна, Єсіпова Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Менеджмент освіти: методичні вказівки по 
проведенню практичних занять для магістрів та спеціалістів 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни 
"Менеджмент освіти" спрямовані на відпрацювання отриманих знань і 
накопичення досвіду з вирішення питань менеджменту освіти в 
сучасних умовах з урахуванням специфіки та особливостей діяльності 
навчальних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66586  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
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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)  Опис та малюнки до тактичної карткової гри "SEA HUNTER" 
("Настольная игра "МОРСКОЙ ОХОТНИК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, що заявляється, складається з правил гри (у вигляді текстового 
документа та в наглядно оформленому вигляді), ілюстрації схеми бою, 
ілюстрації карток, що використовуються у грі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66587  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис та малюнки до настільної гри "TOUCHE" (Настольная игра 

"ТУШЕ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, що заявляється, складається з правил гри (у вигляді текстового 
документа та в наглядно оформленому вигляді) та ілюстрації ігрового 
поля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66588  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицяк Євген Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Короткий запис спогадів: Норильське повстання; Після 

повстання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грицяк, Євген. Короткий запис спогадів : Норильське 

повстання ; Після повстання / Євген Грицяк. - К. : Смолоскип, 2013. - 
240 с. 
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Анотація   
Книжка відкриває маловідомі героїчні сторінки історії Норильського 
повстання 1953 року. Доведені до відчаю нелюдськими умовами життя, 
виснажливою працею, садистськими знущаннями та смертельними 
розправами в'язні зажадали не тільки пом'якшення табірного режиму, 
а й висунули політичні вимоги щодо демократизації радянського 
режиму загалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66589  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояренцева Людмила Юріївна, Бояренцев Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Полотно життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Дождик (Кап-кап-кап)", "Пісня про дідуся", 
"Криниці", "Летить життя", "Щастя - як море (Мова кохання)", 
"Найкращий", "Ах, Боже мой...", "Исповедь", "Полотно життя", 
музичні твори: "Площа провінційного міста (музична поема по картині 
Є.Ф. Крендовського)", "Тюльпановий тріумф".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66590  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Володимир Іванович, Фефелов Андрій Олександрович, 
Корніловська Наталя Володимирівна, Лур'є Ірина 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 "Iris Flower"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66591  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Предпосылки и факторы развития электронной коммерции в 
Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено факти, що в Україні склалися сприятливі передумови для 
розвитку електронної комерції. В той же час розглянуто чинники, які 
можуть стати серйозною перешкодою для розвитку цього виду бізнесу. 
Вивчення цих чинників, безумовно, потрібне для того, щоб згодом 
сформувати середовище, сприятливе для впровадження і розвитку 
електронної комерції як актуального і перспективного напряму бізнесу 
в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66592  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління логістичними процесами 
на виробничому підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система управління логістичними процесами на виробничому 
підприємстві реалізує базові функції автоматизації, як облік 
перевезення вантажів, складання звітів, відстеження заявки та 
розрахунок оптимальних маршрутів, реалізований за допомогою 
використання карт та обрахунку оптимального шляху. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66593  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлісеєнко Олександр Євгенійович, Романюк Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генерація ігрових рівнів та об'єктів 

навколишнього середовища"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана комп'ютерна програма розроблена для генерації ігрових рівнів та 
об'єктів навколишнього середовища гри. Генерація ігрового рівня 
передбачає створення простору гри з її границями. Генерація об'єктів 
навколишнього середовища передбачає розміщення по периметру 
згенерованого ігрового простору колій об'єктів зі створеного переліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66594  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Катерина 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 "Мысли вслух"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з трьох розділів: "Мысли вслух" (65 віршів), 
"Посвящения" (4 віршів), "Дыхание природы" (34 віршів), "Детям и 
внукам" (29 віршів).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66595  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Володимир Михайлович, Кузьминець Олександр 

Васильович, Дурнов Євген Сергійович, Крижна Валентина 
Володимирівна, Курас Дмитро Іванович, Романишин Наталія Юріївна, 
Сокур Юрій Васильович, Шкуратенко Олена Володимирівна, Вільхова 
Лілія Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник "Історія 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали враховують проблематику таких дисциплін як : "Історія 
держави і права України", "Історія української культури", 
"Політологія", "Релігієзнавство", "Філософія".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66596  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазниченко Юрій Олександрович, Садченко Олександр Олексійович, 
Юсупов Володимир Васильович, Орлов Юрій Юрійович, Пуйко 
Тетяна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Навчальна інформаційно-довідкова програма 
"Автоматизоване робоче місце експерта з трасологічних експертиз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з таких модулів "Вступ", "Інформаційно-
довідковий блок", "Нормативно-правовий блок", "Тренувально-
іспитовий блок", "Укладачі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66597  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Тетяна Миколаївна, Злочевська Любов Опанасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Організація моделі управління в навчально-тренажерних 

технологіях підготовки персоналу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано питання моделювання навчально-
тренувального процесу в технологічному циклі підготовки персоналу 
та висвітлено новий підхід до розв'язання цієї проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66598  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Юрій Валентинович, Якубова Інесса Ігорівна  
 
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 "Ефективність лікувально-профілактичного комплексу для 

профілактики захворювань твердих тканин зубів у дітей із затриманою 
психічного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66599  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Юрій Валентинович, Якубова Інесса 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)  Стаття "Оценка эффективности программы гигиенического 
воспитания и обучения у стоматолога детей с задержкой психического 
развития"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66600  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник електронної музики "Definition as reality"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66601  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Владислав Олександрович, Суслов Євгеній Федорович, 
Дегтяр Юрій Віталійович  

 
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 для роботи з ультразвуковим далекоміром 
типу НС-SR04"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вимірювання відстаней до перешкоди у 
діапазоні 2-400 см за використання мікросистеми збору даних mDAQ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66602  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
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 "WOW"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66603  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
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 "Think about your life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66604  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66605  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перекрест Інна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій для кіно "Твой путь к мечте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66606  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
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 "Борець за правду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66607  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Вячеслав Якович, Славінська Олена Сергіївна, Усиченко 

Олена Юріївна, Стьожка Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування, будівництво та експлуатація 

поздовжніх дренажів мілкого залягання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено основні питання експлуатації поздовжніх дренажів 
мілкого залягання на автомобільних дорогах загального користування, 
особливості водно-теплового режиму, види дренажних конструкцій 
мілкого залягання та їх елементів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66608  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Кунда Неоніла Тарасівна, Чупайленко 

Олексій Андрійович, Лебідь Вікторія Вікторівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"Математична модель прийняття оптимального рішення щодо вибору 
міжнародного маршруту за критерієм важливості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено N-модель прийняття рішення щодо вибору маршрутів, 
яка дозволяє визначити переваги одного критерію над іншими і може 
бути застосована при управлінні процесами проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66609  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Вячеслав Якович, Славінська Олена Сергіївна, Усиченко 

Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Технологія будівництва земляного полотна 

автомобільних доріг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведені основні положення та визначення технологій 
будівництва земляного полотна автомобільних доріг, роботи  
землерийно-транспортних машин, методи та ущільнення ґрунтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66610  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Вячеслав Якович, Славінська Олена Сергіївна, Усиченко 

Олена Юріївна, Фещенко Ганна Миколаївна  
 
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 доріг" для студентів денної форми 
навчання спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 
фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" на тему 
"Технологія будівництва земляного полотна автомобільної дороги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках розглянуто питання проектування технології 
будівництва земляного полотна, складання схем і карт, визначення 
трудоміскості окремих операцій, формування ланок машин для 
виконання робіт і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66611  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілунський Ярослав Леонідович, Шашкова 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)  Тритмент документального фільму "ПЕРША СОТНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66612  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Посібник з ілюстраціями "Тактическая медицина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник підготовлений авторами на основі досвіду і знань, отриманих 
за час існування підрозділу "Азов" та його участі в бойових операціях 
на сході України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66613  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Юрійович, Проданець Анатолій Іванович, Дудко 
Володимир Борисович, Дудник Євгеній Леонідович, Кравченко Ігор 
Михайлович, Зелінський Роман Адамович, Тютюнник Дмитро 
Йосипович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Вагон трамвайний типу КТ-4UA модернізований, 
реконструйований і переобладнаний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66614  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Юрійович, Дудко Володимир Борисович, Дудник 
Євгеній Леонідович, Кравченко Ігор Михайлович, Зелінський Роман 
Адамович, Тютюнник Дмитро Йосипович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Вагон трамвайний типу КТ-4МВ (модернізований, 
видозмінений)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66615  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табунщик Галина Володимирівна, Охмак В'ячеслав Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування контентом для 
віддалених експериментів з дослідження надійності вбудованих 
систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення віддалених експериментів з 
визначення надійності вбудованих систем та створення додатків для 
плати Raspberry Pi2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66616  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колпакова Тетяна Олексіївна  
 
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 "Інформаційна система вибору конкуруючих 
агентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підтримки процесів вибору найкращого 
рівня серед множини потенційних виконавців в умовах невизначеності 
і обмежених ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66617  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальна програма "Технології створення здоров'язбережувального 
середовища у вищих навчальних закладах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66618  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невмержицький Павло Анатолійович, Тесленко Олександр 
Кирилович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Алгоритм шифрування, який ґрунтується на суперпозиції 
підстановок із найпростіших регулярних ОККМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм шифрування, який ґрунтується на суперпозиції підстановок 
довільної розрядності, використовує за основу регулярні структури. 
Вони в свою чергу можуть реалізовувати до 850 різних підстановок з 
будь-якою розрядністю. Суперпозицію цих підстановок можна вважати 
прямим криптографічним перетворенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66619  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохолкін Андрій Сергійович, Корешков Олександр Юрійович  
 
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)  Графічна новела (комікс) "12!Поїхали!Хакер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66620  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Alexander Alexandrovich Antonov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Detection of quaternion structure of the hidden Multiverse by 
WMAP and Planck data analysis"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66621  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Alexander Alexandrovich Antonov)  
 
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 "Ohm's Law and Special Theory of Relativity"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66622  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Хант (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 "На крючке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66623  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Alexander Alexandrovich Antonov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Ohm's Law explains phenomenon of the dark matter and dark 
energy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66624  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Alexander Alexandrovich Antonov)  
 
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 "Theory of the hidden Multiverse explains the phenomenon of dark 
matter and dark energy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66625  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Alexander Alexandrovich Antonov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Physical reality and nature of imaginary, complex and 

hypercomplex numbers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66626  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Оповідання "ГМО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66627  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Зображення логотипу "Є-data"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66628  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "У Бога есть дело для тебя" частина 1, частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому навчальному році ми хочемо старанно працювати над тим, 
щоб показати дітям важливість служіння Господу. Ми подивимося, як 
Бог ставиться до служіння, як ставились до служіння біблійні герої, і 
як ми маємо ставитися до нього. З Божою допомогою ми зробимо все 
можливе для того, щоб кожна дитина, почувши поклик від Господа, 
сказала: "Ось я, пошли Ти мене!"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66629  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 

Володимирович, Пронько Олена Петрівна, 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 релігійного характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Зошит "У Бога есть дело для тебя" для молодших, старших, для 

вчителя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому навчальному році ми хочемо старанно працювати над тим, 
щоб показати дітям важливість служіння Господу. Ми подивимося, як 
Бог ставиться до служіння, як ставились до служіння біблійні герої, і 
як ми маємо ставитися до нього. З Божою допомогою ми зробимо все 
можливе для того, щоб кожна дитина, почувши поклик від Господа, 
сказала: "Ось я, пошли Ти мене!"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66630  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола Володимирович 
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Журнал для вчителя "У Бога есть дело для тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому навчальному році ми хочемо старанно працювати над тим, 
щоб показати дітям важливість служіння Господу. Ми подивимося, як 
Бог ставиться до служіння, як ставились до служіння біблійні герої, і 
як ми маємо ставитися до нього. З Божою допомогою ми зробимо все 
можливе для того, щоб кожна дитина, почувши поклик від Господа, 
сказала: "Ось я, пошли Ти мене!"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66631  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симененко Інна Радиславівна (Инна Рей / Inna Rey)  
 
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)  Повість "Історія Марії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість написана російською мовою на основі реальної історії, автор 
має безпосереднє відношення до розшуку рідних головної героїні - 
Марії, в Україні, події, розказані в повісті, увійшли в життя автора. На 
основі повісті пишеться українською та французькою мовами велика 
книга та планується знімання фільму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66632  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Катерина 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)  Наукова стаття "Проекты развития предприятия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуті проекти розвитку підприємства, запропоновано 
класифікацію таких проектів з точки зору її генеральної цілі проекту, 
виходячи з екстенсивного та інтенсивного типу розвитку. Також 
детально розглянуті можливі проекти розвитку для транспортного 
підприємства з позиції виробничої, фінансової, організаційної та 
маркетингової складової.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66633  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Віктор Євгенович, Артеменко Анатолій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського 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 "Программный комплекс для решения задач 

структура-свойство "HIT QSAR" ("Программный комплекс "HIT 
QSAR")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі методів семплексного і граткового представлення 
молекулярної структури розроблено програмний комплекс.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66634  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучкевич Євген Романович, Матківський Микола 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)  Навчальний посібник "Хімія проміжних продуктів і органічних 
барвників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. Хімія проміжних 
продуктів і органічних барвників : навч. пос. для вищ. навч. закл. / Є.Р. 
Лучкевич, М.П. Матківський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 
"Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника" - Івано-Франківськ : Супрун 
В.П., 2016. - 356 с. - 100 пр. 

 
Анотація   

Книга є навчальним посібником, у якому викладено основні теоретичні 
положення хімії напівпродуктів і синтетичних органічних барвників, 
розглянуто основні методи синтезу, фізичні та хімічні властивості, 
методи використання основних класів барвників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66635  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джус Оксана Володимирівна  
 
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)  Науково-методичний посібник "Життя і творчість Софії Федорівни 

Русової (1856-1940)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джус О.В. Життя і творчість Софії Федорівни Русової 

(1856-1940) : науково-методичний посібник / О.В. Джус. - Івано-
Франківськ : НАІР. - 2016. - 216 с. 

 
Анотація   

Посібник, приурочений до 160-х роковин із дня народження Софії 
Федорівни Русової, адресований викладачам, здобувачам наукових 
ступенів, студентам вищих навчальних закладів, учителям 
загальноосвітніх шкіл і вихователям дошкільних закладів, 
працівникам культурно-освітніх установ, широкому освітянському 
загалу - усім, хто цікавиться творчою спадщиною визнаного державно-
громадського діяча і педагога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66636  
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Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махней Олександр Володимирович  
 
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 "Математичне моделювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Махней О.В. Математичне моделювання : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. напр. підготовки "прикладна математика" / 
О.В. Махней ; Прикарп. нац. ун-т ім В. Стефаника. - Івано-Франківськ : 
Супрун В. П., 2015. - 372 с. - 100 прим. 

 
Анотація   

У посібнику викладено навчальний курс з математичного 
моделювання. Увага приділена як аналітичним, так і імітаційним 
методам моделювання. У книзі розглянуто застосування 
диференціальних рівнянь, клітинних автоматів, мови імітаційного 
моделювання CPSS Word та інших методів моделювання різних систем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66637  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Катерина Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегічний менеджмент. Практикум з 

обґрунтування стратегічних рішень для транспортних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стратегічний менеджмент. Практикум з 

обґрунтування стратегічних рішень для транспортних підприємств : 
Навчальний посібник. - Одеса : ОНМУ, 2012. - 230 с. 

 
 
Анотація   

У посібнику послідовно розкриваються загальнотеоретичні питання 
стратегічного менеджменту та його практичне застосування на 
прикладі транспортних підприємств. Крім того, даний посібник 
містить методики стратегічного аналізу оцінки проектів. Таким чином 
окремі базові положення та методики можна використовувати для 
обґрунтування проектів розвитку транспортної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66638  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меламуд Олександр Леонідович, Багінський Владислав 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 телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної передачі "Абракадабра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66639  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монзолевський Сергій 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)  Графічне зображення "AC OIL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення складається з художнього малюнку у вигляді 
схематичної краплі та під нею англійське літеросполучення "AC OIL". 
Малюнок та літеросполучення можуть бути різного кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66640  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семироз Ніна 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)  Наукова стаття "Сучасний стан проектування та будівництва 
гелікортів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено сучасний стан проектування та будівництва 
гелікортів в структурі житлових та громадських будинків та споруд. 
Вперше дано визначення нового терміна "гелікорт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66641  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

118 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Крылья ангела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66642  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Українсько-гінді розмовник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для людей, які їдуть до Індії у туристичні та ділові 
подорожі, на спортивні змагання, в гості до друзів тощо. Корисним 
розмовник буде і для тих, хто лише починає вивчати мову гінді, а 
також для індійців, що проживають в Україні. Розрахований на 
найширше коло користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66643  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєв Михайло 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 "Моніторинг енергоресурсів 
автоматизований" ("МЕРА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма для дистанційного обліку споживання паливно-
енергетичних ресурсів, інформування порушень в режимах роботи 
енергетичного обладнання, забезпечує автоматизований облік 
енергоресурсів на основі даних, отриманих безпосередньо від вузлів 
обліку паливно-енергетичних ресурсів, а також збір інформації про 
аварійні сигнали та температури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66644  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Место, которого нет" ("Железный Форт")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригодницький роман про вигадані події, що сталися за декілька років 
до початку Другої світової війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66645  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій музично-розважального шоу "Моя версія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новий формат музично-розважального шоу, запуск якого присвячений 25-
річчю незалежності України. Метою проекту є визначення кращої у країні 
кавер-версії українського супер-хіта.  Учасниками шоу є талановиті 
співаки та співачки - автори кавер-версій українських хітів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66646  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій концерту "My ABBA Tribute Show"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Триб'ют з серії музичних концертів "MyTribute Show" відомого 
продюсера Павла Шилька, який через своє бачення, залучаючи 
кращих аранжувальників, талановитих музикантів й популярних 
українських виконавців подає публіці оригінальні кавер-версії пісень 
всесвітньо відомих легендарних виконавців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66647  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис серії концертів "My Tribute Show"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія музичних концертів відомого продюсера Павла Шилька, який 
через своє бачення, шляхом залучення кращих аранжувальників, 
талановитих музикантів й популярних українських виконавців подає 
публіці оригінальні кавер-версії пісень всесвітньо відомих легендарних 
виконавців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66648  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
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 "Ave Maria"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66649  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
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 "Close To The Dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66650  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранюк Артем 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)  Методичний посібник "Методика приготовления кофейных 

напитков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66651  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранюк Артем 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)  Методичний посібник "Crema Caffe - франшиза кофе с собой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66652  
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Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранюк Артем 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)  Методичний посібник "Операционное руководство по Франчайзингу"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66653  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронов Володимир Анатолійович, Гавриш Наталя Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "АЗБУКА ЛІДЕРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі описано 33 найбільш важливих поняття, за допомогою яких 
можна навчити дитину осмислити суть лідерства. Книга спрямована на 
формування активної життєвої позиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66654  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронов Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Самоучитель по лидерству в иллюстрациях "Mr.Leader" 

Часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Самовчитель по лідерству в ілюстраціях, поради на кожен день для 
тих, хто хоче розвивати і підтримувати лідера в собі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66655  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філиппова Світлана Валеріївна, Волощук Лідія Олександрівна, 

Черкасова Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Економічна безпека підприємств реального сектору 

економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філиппова С.В., Волощук Л.О., Черкасова С.О.  

Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в 
умовах вартісно-орієнтованого управління : монографія. - Одеса. ФОП 
Бондаренко М.О., 2015. - 196 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено теоретичні та методичні засади управлінння 
економічною безпекою підприємств реального сектору економіки 
регіону в сучасних умовах господарювання, визначено застосування 
вартісно-орієнтованого підходу в управлінні економічною безпекою 
підприємства, узагальнено сучасні інструменти інформаційно-
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств, як 
ключового елемента організаційно-методичного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66656  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Олександр Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сценарій 

впровадження основних складових програми "Всесвітня рекламна 
кампанія товарів та послуг "Космічний посадковий модуль-монумент з 
рекламою товарів або послуг та іменами жителів Землі" (Сценарій 
програми "Космічний посадковий модуль-монумент з рекламою 
товарів або послуг та іменами жителів Землі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За даним сценарієм передбачається виконання конкретних дій по 
рекламі товарів та послуг та безкоштовне увіковічнення імен усіх 
бажаючих планети на стінках посадкового модуля-монумента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66657  
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Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берднікова Олена Геннадіївна, Сидякіна Олена Вікторівна  
 
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 
"Грунтознавство: лабораторний практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методична розробка підготовлена відповідно до курсу 
"Ґрунтознавство" із спеціальності 6.080101 "Геоденезія, картографія та 
землеустрій".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66658  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зербіно Дмитро Деонисович, Сердюк Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Чернівецька хімічна хвороба: Нове екологічне 
захворювання? (Нариси з епідеміології, клініки, етіології. Версії 
виникнення, документи)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зербіно Д.Д., Сердюк А.М. Чернівецька хімічна 
хвороба : Нове екологічне захворювання? (Нариси з епідеміології, 
клініки, етіології. Версії виникнення, документи). - Львів : Місіонер, 
1998. - 280 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено вивченню захворювання дітей, яке виникло 
епідемічно в м. Чернівці у другій половині 1988 року і отримало назву 
Монографія "Чернівецька хімічна хвороба".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66659  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Дудник Олександр 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система експертного оцінювання 
сформованого зображення по відношенню до еталону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66660  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Дудник Олександр 

Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення кольору пікселя з 

використанням кругової моделі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66661  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщук Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма стиснення об'єму зображень 

формату CR2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для стиснення об'єму зображень без 
втрати якості шляхом вилучення неграфічних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66662  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма ущільнення графічної інформації 
алгоритмом фрактального стиснення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма ущільнює зображення в декілька разів. Програма може бути 
використана у технологіях обробки цифрових зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66663  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщук Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма оцінки якості кодування 

зображень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє оцінити якість кодування зображення. Програма 
може бути використана у технологіях обробки цифрових зображень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66664  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщук Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма оптимізації об'єму векторних 

зображень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє в значній мірі зменшити об'єм файлу векторного 
зображення. Програма може бути використана у технологіях обробки 
цифрових зображень. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66665  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма кодування зображень 
модифікованим алгоритмом Хаффмана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє  значною мірою зменшити розмір зображення без 
будь-якої втрати даних. Програма може бути використана у 
технологіях обробки цифрових зображень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66666  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перетворення колірних моделей 
RGB, CMYK та LAB"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для якісного перетворення між колірними 
модулями. Програма може бути використана у технологіях обробки 
цифрових зображень. 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66667  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма стиснення алгоритмом JBIG для 
2бітних чорно-білих зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє стиснути чорно-білі зображення. Програма може 
бути використана у технологіях обробки цифрових зображень. 
 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66668  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщук Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма видалення артефактів викликаних 

кодуванням JPEG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує значне підвищення якості шляхом видалення 
артефактів, характерних для зображень, закодованим алгоритмом з 
високим ступенням стиснення. Програма може бути використана у 
технологіях обробки цифрових зображень. 

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66669  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Дмитро Вікторович, Анкудінова Вікторія Володимирівна, 

Степанов Олесь 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 "Escape"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку пісень українського гурту "Forgotten Lizzard"увійшло 10 
пісень у стилі пост-гранж, альтернативний рок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66670  
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Дата реєстрації авторського права  15.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петровський Олег 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)  Графічне зображення логотипу "Wow pizza"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66671  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпчишин Вячеслав Степанович, Стадник Ніка Олександрівна 
(Віднік), Віднік Олена Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Ескіз монети "Моя монеТка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66672  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
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 "МИСЛІ - МОВИ СЕ ТВОРИТЕЛІ ПРО УМ - 
УТВОРЮЄ МИСЛІ "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66673  
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Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Синопсис кіносценарію повнометражного ігрового фільму "Антоніо і 
відьми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герой історичної мелодрами семирічним хлопчиком посилає на 
вогнище "відьму", запідозрену в насланні чуми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66674  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович, Столяров Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Ангел з патефоном"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історична мелодрама 1933 рік. Фірма "ПАТЕ" проводить по всьому 
світу рекламну кампанію нових патефонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66675  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович, Босович Марко Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис кіносценарію "Марія, Маріо і цитадель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У воєнній мелодрамі лейтенанта італійської армії німці кидають у 
концтабір смерті, де він бореться за свою людську гідність і життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66676  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса "Білих яблунь дим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ірина і Володимир не бачилися з часів закінчення школи. Зустріч 
оживила в серцях, здавалось би, давно відквітле кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66677  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гліб Гржибовський (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 графічних зображень української прем'єр ліги "УПЛ" (4 
варіанти)" ("Логотип УПЛ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка створена для конкурсу, який було об'явлено Українською 
Прем'єр-лігою з футболу у 2016 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66678  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса "Бунт ляльок, або Життя під прицілом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Мелодрама про популярного письменника, на якого здійснено замах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66679  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Віктор і Джулія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трагіфарс на дві дії. Президент Віктор і прем'єр-міністр Джулія 
видуманої країни борються за владу, доводячи політичну ситуацію до 
абсурду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66680  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Хліб по воді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одне з обласних міст Західної України. Початок 1949 року.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66681  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Котигорошко - переможець змія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пошуках сестри Оленки Котигорошко мандрує по світу, спускається 
у підземне царство, відвідує королівський палац, знаходить Змія і 
перемагає його.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66682  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Ковчег. Перед потопом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Біблійний праведник Ной, попереджений Богом про всесвітній потоп, 
будує ковчег, незважаючи на насмішки і зневагу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66683  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "Житейське море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой, видатний театральний актор, безуспішно бореться зі 
спокусами, намагаючись поєднати любов до вірної дружини і чарівної 
коханки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66684  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович, Босович Марко Васильович, Грушка 
Андрій Мирославович  

 
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)  Кіноповість "Дзвони та дзвонарі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Людину упродовж її життя супроводжує голос церковних дзвонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66685  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Южаков Сергій 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 для виділення контуру зображень на основі 
технології паралельного зсуву"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виділення контуру є однією із головних операцій попередньої обробки 
зображень. Програма призначена для виділення контурів зображень на 
основі технології паралельного зсуву. Програма дозволяє згенерувати 
вхідне зображення, а також завантажити його з файлу формату ВМР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66686  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Олег Ігоревич, Білан Степан 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 моделювання процесу генерації 
псевдовипадкових послідовностей "Generator PVP L"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма модулює процес формування псевдовипадкових бітових 
послідовностей на основі клітинного автомату. Реалізована спеціальна 
організація структури клітинного автомата, а також вибрана функція 
локальних переходів, що дозволяє збільшити період повтору 
послідовності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66687  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Грігорій Ніколаєвіч  
 
Повне ім'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 "СВЕТИЗМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено концептуальні засади "светизму" - нового напрямку 
мистецтва, засновником котрого є білоруський художник Григорій 
Іванов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66688  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "З тобою назавжди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66689  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66690  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка дитячих пісень "Домовичок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66691  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Рідна сторона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66692  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Не зникай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66693  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

137 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Чёрный кот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66694  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
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 №7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66695  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мяленко 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)  Монографія "Психологія професійної самореалізації молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії автор аналізує сімейне та колективне несвідоме і 
виокремлює соціальний професійний капітал сім'ї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66696  
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Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугінін Олег Євгенович, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина 
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)  Науковий твір "Застосування інформаційних технологій в реалізації 
оптимізаційних та економетричних моделей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається реалізація двох типів економіко-математичних 
моделей за допомогою програмної системи EXCEL: оптимізаційних - на 
основі рішення задач лінійного програмування, економетричних - при 
побудові та аналізі рівнянь парної та множинної лінійної регресії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66697  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Лугінін Олег 

Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Прогнозування рішень в економіці та управлінні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений розгляду суті процесу прогнозування і 
обґрунтування господарських рішень та класифікації основних методів 
прогнозування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66698  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна Миколаївна, Лугінін Олег 

Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Моделювання сіткового планування та управління"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений побудові сіткового графіку з розрахунку його 
параметрів та подальшого аналізу та оптимізації його елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66699  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Лугінін Олег 
Євгенович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Факторні та кластерні моделі в економіці та 
управлінні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі надаються сучасні економіко-математичні моделі на основі 
факторно-економічного аналізу і розгляду господарських кластерів у 
підприємницькій діяльності. Розглядаються алгоритми побудови 
факторних і кластерних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66700  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна Миколаївна, Лугінін Олег 
Євгенович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методи і моделі міжгалузевого балансу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлені питання щодо загальної постановки задачі 
міжгалузевого балансу та обґрунтування застосування моделі в 
управлінні на національному та міжнародному рівнях. Розглядається 
задача міжгалузевого балансу суспільного виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66701  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугінін Олег Євгенович, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина 

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)  Науковий твір "Евристичні методи і моделі обґрунтування і 

прийняття рішень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведена загальна характеристика евристичних методів 
обґрунтування та прийняття рішень. Представлені моделі колективних 
експертних методів та методів індивідуальної роботи з прийняття 
рішень. Наданий порядок дій при виборі кращого варіанта рішення з 
використанням евристичних методів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66702  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубейник Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Автентичність особистості у її життєвому світі: модуси, 

процеси, статуси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати дослідженя конструювання автентичності 
особистості в її життєвому світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66703  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васютинський Вадим Олександрович, Вінков Веніамін Юрійович, 

Губеладзе Ірина Гурамівна, Овчар Ольга Володимирівна, Голота 
Анастасія Сергіївна, Кобрисенко Данііл Олегович, Жорнова Олена 
Іллівна, Мяленко Вікторія Володимирівна, Бєлавіна Тетяна Іванівна, 
Гусєв Ігор Миколайович, Коробка Лариса Миколаївна, Каніболоцька 
Марія Сергіївна, Ніздрань Олександра Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Соціальна психологія бідності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено особливості психологічного тяжіння особи і спільноти до 
бідності, розроблено соціально-психологічні засоби корекції 
неефективної поведінки і подолання схильності бути бідним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66704  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васютинський Вадим Олександрович, Захаріяш Лілія Петрівна, 

Голота Анастасія Сергіївна, Вінков Веніамін Юрійович, Жорнова 
Олена Іллівна, Мяленко Вікторія Володимирівна, Бєлавіна Тетяна 
Іванівна, Коробка Лариса Миколаївна  

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

психологічного тренінгу з подолання негативних наслідків належності 
до неефективних субкультур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано соціально-психологічний тренінг для корекції свідомості та 
поведінки осіб, яким притаманна низька економічна ефективність, 
неспроможність організувати своє життя, структурувати простір 
стосунків з оточенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66705  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васютинський Вадим Олександрович, Бєлавіна Тетяна Іванівна, 

Бєлавін Сергій Петрович, Вінков Веніамін Юрійович, Голота 
Анастасія Сергіївна, Грищук Елісо Юріївна, Жорнова Олена Іллівна, 
Захаріяш Лілія Петрівна, Ліщинська Олена Альбертівна, Мяленко 
Вікторія Володимирівна, Фролова Ольга Василівна, Циганенко Галина 
Валентинівна, Черемних Катерина Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Російськомовна спільнота в Україні: соціально-

психологічний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Здійснено теоретичний та емпіричний аналіз процесів колективного 
самовизначення російськомовної спільноти в українському соціумі та її 
інтеграції в україномовний простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66706  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Тетяна Михайлівна, Баришполець Олексій Трохимович, 
Кляпець Ольга Яківна, Лазоренко Борис Петрович, Савінов 
Володимир Вікторович, Черемних Катерина Олегівна  

 
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)  Навчальний посібник "Профілактика порушень адаптації молоді до 
повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій" ("Профілактика 
порушень адаптації до стресів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено вплив гострих і хронічних стресів на життєздійснення 
особистості, можливості підвищення стресостікості в сімейній, 
професійній, особистій сферах, особливості роботи з проблемною 
молоддю, способи надання психологічної допомоги та самодопомоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66707  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Тетяна Михайлівна, Гундертайло Юлія Данилівна, Злобіна 
Олена Геннадіївна, Кляпець Ольга Яківна, Кочубейник Ольга 
Миколаївна, Крайчинська Валентина Анатоліївна, Лазоренко Борис 
Петрович, Ларіна Тетяна Олексіївна, Лєпіхова Лора Анатоліївна, 
Черемних Катерина Олегівна  

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

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

твору (творів)  Колективна наукова монографія "Як будувати власне майбутнє: 
життєві завдання особистості" ("Життєві завдання особистості")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено вибудовування особистістю власного життя шляхом 
постановки життєвих завдань, представлених як спосіб, завдяки якому 
особистість моделює власне майбутнє, досягаючи самоздійснення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66708  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Тетяна Михайлівна, Кочубейник Ольга Миколаївна, 

Черемних Катерина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Колективна наукова монографія "Психологічні практики 

конструювання життя в умовах постмодерної соціальності" 
("Психологічні практики конструювання життя")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто практики як способи особистісного життєконструювання, 
що сприяють пошуку оновлених ідентичностей, забезпечують 
усвідомлення особистістю власної неперервності, дають їй змогу гнучко 
реагувати на соціальні зміни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66709  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияшко Лариса Олександрівна, Васильченко Ольга Миколаївна, 

Полунін Олексій Васильович, Краснякова Алла Олексіївна, Баранова 
Світлана В'ячеславівна, Коробанова Ольга Леонідівна, Бородчак 
Марина Владиславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Формування навичок ефективної політичної участі 

молоді: технології психологічного супроводу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії преставлено ґрунтовне дослідження об'єктивних та 
суб'єктивних чинників макро- і мікросередовища, які впливають на 
формування мотивації та навичок політичної участі молоді. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66710  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияшко Лариса Олександрівна, Полунін Олексій Васильович, 

Краснякова Алла Олексіївна, Гуменюк Оксана Євстахіївна, Сидоркіна 
Марина Юріївна  
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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 "Політична участь молоді сучасної України: психологічні 

чинники активізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлюються питання активізації політичної участі 
молоді, зокрема структурно-функціональна модель політичної участі, 
розглянуто соціально-психологічні чинники, що впливають на рівень 
готовності молоді до політичної участі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66711  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Духневич Віталій Миколайович  
 
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 "Прикладні питання технологій підготовки та 

проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування: методичні 
рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методичні засади конструювання та проведення когнітивно 
орієнтованих тренінгів спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66712  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсакевич Васіліса Василівна  
 
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)  Програма курсу з психології для учнів 7-11 класів "Соціально-

психологічне становлення особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст програми за своєю психологічною сутністю сприяє покращенню 
соціально-психологічного клімату старшокласників, формуванню 
психологічної культури, вихованню толерантності у взаємостосунках.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66713  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горностай Павло Петрович, Вознесенська Олена Леонідівна, Грибенко 
Ірина Віталіївна, Чорна Лідія Георгіївна, Ніконенко Людмила 
Володимирівна, Плетка Ольга Тарасівна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Динамічні процеси в малій групі: соціально-
психологічний вимір освітнього середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Динаміка групових процесів розглядається в парадигмі "групового 
несвідомого", що є новим підходом у галузі психології малих груп, 
рольовій структурі та особливостях функціонування в сучасному 
освітньому середовищі. Для науковців-практиків: психологів, 
соціологів, консультантів і методологів науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66714  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горностай Павло Петрович, Циганенко Галина Валентинівна, Чорна 
Лідія Георгіївна, Грибенко Ірина Віталіївна, Покладова Вікторія 
Вікторівна, Плетка Ольга Тарасівна, Скрипник Олександр 
Васильович   

 
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)  Посібник "Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід 
теоретичного та емпіричного дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено проблеми ідентичності у суб'єктів навчально-виховного 
процесу. Розглянуто особливості роботи з груповою динамікою, 
вивчення структури  групової ідентичності, методику дослідження 
рольової ідентичності. Висвітлено закономірності гендерної 
ідентичності у навчальних, терапевтичних та інших групах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66715  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горностай Павло Петрович, Ліщинська Олена Альбертівна, 
Циганенко Галина Валентинівна, Чорна Лідія Георгіївна, Грибенко 
Ірина Віталіївна, Покладова Вікторія Вікторівна, Плетка Ольга 
Тарасівна, Скрипник Олександр 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)  Монографія "Психологія групової ідентичності: закономірності 
становлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Значну увагу приділено вивченню таких форм і видів групової 
ідентичності, як рольова, гендерна, професійна ідентичності, 
становлення і функціонування яких на рівні малих груп та 
найближчого соціального оточення індивіда досі були практично не 
досліджені.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66716  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Общение как эликсир здоровья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії розкриваються психологічні закономірності розвитку 
особистісних основ життєздатності людини як вміння управляти 
ресурсами свого біо-психо-соціального здоров'я. Висвітлюються 
принципи організації спілкування, яке сприяє зміцненню 
життєздатності всіх його учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66717  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Павло Дмитрович, Іванченко Світлана Миколаївна, Плющ 

Олександр Миколайович , Петрунько Ольга Володимирівна, Позняк 
Дмитро Валерійович, Стадник Володимир Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інформаційний вплив: теорія і практика 

прогнозування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обговорюються можливості прогнозування наслідків інформаційного 
впливу на психіку людини. Обґрунтовано підхід, відповідно до якого 
головною "мішенню" інформаційного впливу є суб'єктивне ядро 
особистості, а логіка побудови прогнозу інформаційного впливу має 
задаватися не окремими повідомленнями, а усією їхньою сукупністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66718  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позняк Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Ресурси громадянськості: 

соціально-психологічна складова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено практичні розробки з питань розвитку громадянських 
компетенцій учнівської молоді, оцінювання процесу та результатів їх 
формування засобами громадянської освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66719  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Ірина Василівна, Дідук Інна Анатоліївна, Позняк Світлана 

Іванівна, Скнар Оксана Миколаївна, Вольфовська Тетяна 
Олександрівна, Келепко Олександра Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-методичний посібник "Соціальне научання: механізми 

розвитку політичних ставлень молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальне научання : механізми розвитку політичних 

ставлень молоді : [наук.-метод. посіб.] / [І.В. Жадан, І.А. Дідук, С.І. 
Позняк та ін.] ; за ред. І.В. Жадан ; Національна академія педагогічних 
наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 352 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

148 

Анотація   
Запропоновано окремі  технології розвитку політичних ставлень 
старшокласників і студентів у політітичній освіті з спиранням на 
моделі соціального научання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66720  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовтянська Валерія 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 "Трансформації смислу в соціокультурному просторі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Жовтянська В.В. Трансформації смислу в 

соціокультурному просторі : монографія / В.В. Жовтянська ; 
Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної 
та політичної психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 256 с. 

 
Анотація   

На основі запропонованої авторкою теорії смислових трансформацій 
представлено психологічне пояснення таких внутрішньо складних 
феноменів, як гра, метафора, міф, смішне. Розглянуто смислові колізії 
таких явищ сучасного соціального світу, як комерційна реклама, 
політичний піар, мода, масова культура.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66721  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казміренко Вячеслав Петрович, Духневич Віталій Миколайович, 

Осадько Олеся Юріївна, Сіверс Зінаїда Феодосіївна, Тоба Маріанна 
Василівна, Спіцина Лариса Валеріївна, Гордієнко Валерій Іванович, 
Кудріна Тетяна Семенівна, Бєлоножко Євген Володимирович, 
Дідковський Сергій 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)  Монографія "Засади когнітивної психології спілкування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Засади когнітивної психології спілкування : 

[монографія] / [В.П. Казміренко, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько та ін.] ; 
за наук. ред. В.П. Казміренко ; Національна академія педагогічних 
наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 390 с. 

 
Анотація   

Розкрито засади технологій впливу, методів організації спілкування 
суб'єктів діяльності в різних ситуаціях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66722  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсаревський Микола Миколайович, Жовтянська Валерія 
Вікторівна, Скорик Марфа Михайлівна, Хазратова Нігора Вікторівна, 
Климчук Наталія Василівна, Соколовська Юлія Сергіївна 
(Кальницька Ю.С.), Бублик Павло Іванович, Рибалка Валентин 
Васильович  

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

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

твору (творів)  Монографія "Історіографічні та методологічні координати теорії 
соціальної психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відтворено загальну картину історіогенезу соціально-психологічного 
знання, реконструйовано, співвіднесено в хронологічних межах від XVI 
до XX ст. основні траєкторії його розвитку на зарубіжних та 
вітчизняних теренах. Запропоновано оригінальну концепцію 
методологічного простору побудови та критеріального оцінювання 
соціально-психологічних теорій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66723  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонова Любов Антонівна, Череповська Наталя Іванівна, 
Баришполець Олексій Трохимович, Вознесенська Олена Леонідівна, 
Голубєва Олена Євгенівна, Мироненко Ганна Валентинівна, Обухова 
Наталія Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Медіапсихологія: на перетині інформаційного та 
освітнього просторів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головну увагу приділено найбільш дискусійним проблемам взаємодії 
медіа та освіти: візуальному догмату сучасних медіапрактик, 
проблемам медіанасильства і медіазалежності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66724  
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Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Павло Дмитрович, Іванченко Світлана Миколаївна, 
Сергійчук Григорій Володимирович, Петрунько Ольга Володимирівна, 
Плющ Олександр Миколайович , Романюк Юрій Григорович, 
Хлаповська 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)  Монографія "Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: 
психотехнології супроводу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено погляди на модернізаційні процеси: аналіз існуючих 
теорій модернізації, моделей інноваційних процесів, особливостей 
сприймання інновацій. Значну увагу приділено питанням 
психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66725  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Лідія Георгіївна  
 
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)  Посібник "Рольова ідентичність старшокласників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано нові для психології поняття рольового поля та рольової 
метафори.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66726  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Дзяк Людмила Антонівна, Кушнір 
Анатолій Миколайович, Вишневська Наталія Григорівна  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Расстройства памяти в психоневрологической 
практике"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику представлені сучасні дані про процеси і види порушень 
пам'яті, в тому числі при конкретних психічних розладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66727  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Дзяк Людмила Антонівна, Вяткін 
Олександр Костянтинович, Качанов Сергій Олександрович, Козлов 
Володимир Олексійович, Кошелєв Олег Станіславович, Шпонька Ігор 
Станіславович, Чорна Валентина 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)  Методичний посібник "Активность цистеиновых катепсинов в 
структурах головного мозга животных при формировании энграмм 
памяти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено експериментальні докази і теоретичне 
обґрунтування змін активності катепсинів В, L та Н в структурах 
головного мозку тварин, що спостерігаються при формуванні 
пам'ятного сліду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66728  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коліушко Денис Георгійович, Кіприч Світлана 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 "Комп'ютерна програма інтерпретації 
результатів розрахунку нормованих параметрів заземлювального 
пристрою "AnGrou" ("AnGrou")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дозволяє визначити в автоматичному режимі нормовані 
параметри заземлювального пристрою, отримані за допомогою 
програмного комплексу "Ground" - максимальний потенціал, довжину 
провідників, а також опір заземлювального пристрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66729  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Малініч Ілля 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 "Утиліта віддаленого депонування пакетів 

метаданих у форматі Dublin Core"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма здійснює віддалене депонування Dublin Core на стороні 
клієнта. Програма розроблена з використанням середовища 
програмування Eclipse мовою програмування РНР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66730  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комков Едуард Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення "ForRest KOBLEVO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66731  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Віктор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Особенности пилотирования 

вертолета с грузом на длинной подвеске (long line technics)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до методичної літератури. В ньому розглянуті 
особливості пілотування вертольота з вантажем на довгій підвісці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66732  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Гусаріна Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Інтелектуалізація управління 
інноваційним розвитком промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті елементи реалізаційної структури верифікації гіпотез 
сталого розвитку підприємства. Показано, що рівень інноваційної 
активності визначається необхідною базою знань, інтелектуалізацією і 
компетенцією персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66733  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний кіносценарій "Гойдалки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66734  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веселов Павло Володимирович  
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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 універсального зарядного пристрою "Power Slim"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз, що дозволяє уявити реальні риси пристрою та, за необхідності, 
відтворити його в промисловому виробництві. Ескіз позначено 
оригінальним логотипом у вигляді стилізованої назви пристрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66735  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонова Любов Анатолівна  
 
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)  Підручник "Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Засвоєння курсу медіапсихології на основах рефлексивного підходу в 
підручнику розглядається як необхідна складова розвитку 
медіакомпетентності педагога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66736  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугінін Олег Євгенович, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина 

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)  Науковий твір "Моделювання економічного ризику у прийнятті 

господарських рішень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються методи кількісного оцінювання ризику в 
діяльності організацій в сучасних умовах нестабільності і 
непередбачуваності виникаючих в них ситуацій. Реалізуються 
математичні методи  врахування ризику на основі теорії ймовірності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66737  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Енциклопедія "Велика українська енциклопедія. Т. 1." ("ВУЕ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Велика українська енциклопедія - перше за часи незалежності 
універсальне багатотомне систематизоване енциклопедичне видання з 
усіх галузей знань про розвиток людської цивілізації та внесок України 
у світову історію й культуру. Видання орієнтоване на широкий 
читацький загал, науковців, студентів, школярів, а також усіх, хто 
цікавиться енциклопедистикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66738  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронова Вікторія Леонідівна, Дронов Олексій Іванович, Алєксєєвець 
Василь Якович, Насташенко Марина Ігорівна, Теслюк Роман 
Святославович, Луценко Олена Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анестезіологічне забезпечення відкритих операцій з 
приводу гінекологічної та поєднаної екстрагенітальної хірургічної 
патології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить дані про фактори ризику, які слід враховувати при виборі 
анестезії при проведенні відкритих операцій з приводу гінекологічної 
та поєднаної екстрагенітальної хірургічної патології. З урахуванням 
цих факторів можна вибрати найбільш ефективний для конкретної 
жінки метод знеболення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66739  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Поэзии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші Сухорукової Надії Еріківни, яка друкується під псевдонімом 
Надія Білостоцька, присвячені загальнолюдським цінностям, любові 
до української землі, її святиням. В них відображені думки і почуття 
автора стосовно життя, відносин між людьми, краси природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66740  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Віктор Анатолійович, Дибкалюк Сергій Віталійович, Зоргач 
Віталій Юрійович, Голінко Вікторія Миколаївна, Зоренко Олена 
Валеріївна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Відкриття артерії 
людини - "DCZ" (Doppler Cervical Zone) - артерії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66741  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Денис Сергійович, Гой Володимир Петрович, Томащук 
Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток для анкетування "Survey Suite"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма, яка була створена у вигляді додатка, що розширює 
інформаційні системи з обслуговування клієнтів. Вона надає 
можливості анкетування клієнтів та збереження відповідей в базі даних 
інформаційних систем опитувача. Окрім інтерактивного опитування 
клієнтів програма має можливості щодо збереження аудіо- та відео- 
сеансу анкетування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66742  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Володимир Віталійович, Білик Тетяна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Рідний Києве мій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66743  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буцан Олександр Георгійович  
 
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 "Ліричні пісні про любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Бубенчики ландышей", "Пробуждение 
Царевны", "Оленка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66744  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буцан Олександр Георгійович  
 
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 "Санчо Панса і Наполеон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Прозаическая", "Серый", "Клятва 
оруженосца", "Молодой корсиканец", "Полководец".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66745  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Танк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У лісі, в усохлому болоті, підліток на прізвисько Малий знаходить 
німецький танк часів Другої світової війни. Така знахідка оцінюється в 
1 млн. доларів. Це виграшний квиток для будь-кого в їх маленькому 
депресивному містечку, але де лежить цей квиток - знає лише Малий. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66746  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачнєв Михайло Вікторович (Веліхам Чіман)  
 
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 "Осколки поэмы любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66747  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилюк Олександр Анатолійович, Філіппова Марина В'ячеславівна, 
Демченко Марія Олександрівна, Данилюк Ілля 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 "Система керування персоналом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для полегшення роботи керівника 
на підприємстві. Дана програма дає можливість слідкувати за роботою 
персоналу на виробництві, рівнем освіченності, кваліфікації, терміном 
роботи, терміном проходження підвищення кваліфікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66748  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія Олександрівна, Грубащук Євген Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Не питай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66749  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія Олександрівна, Грубащук Євген 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 "Серед тисячі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66750  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66751  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія 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 "Все повертається"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66752  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія 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 "Рінгтон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66753  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Володарський Євген Тимофійович, 
Щербак Леонід Миколайович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Уніфікований показник наявності спотворення якості 
електричної енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уніфікованим показником наявності спотворення якості 
електроенергії, незалежно від типу спотворення, є наявність 
деталізуючого коефіцієнта першого рівня ортогонального 
перетворення напруги електричної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66754  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення, ескіз, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Принципова електрична схема, креслення друкованої 
плати та ескізи "Мікропроцесорний блок керування запалюванням у 
двигуні внутрішнього згоряння SECU-3М (Micro)" ("SECU-3 Micro")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схеми та креслення електричного блока керування запалюванням у 
двигуні внутрішнього згоряння "SECU-3 Micro". Плата блока 
монтується у корпус КМ-86. Блок має USB інтерфейс та вбудований 
Bluetooth.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66755  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення, ескіз, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Принципові електричні схеми, креслення друкованих 
плат та ескізи "Мікропроцесорний блок керування двигуном 
внутрішнього згоряння SECU-3i" ("SECU-3i")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Схеми та креслення електричного блока керування двигуном 
внутрішнього згоряння "SECU-3і". Блок складається з 2-х плат, які 
монтуються у корпус UNI-M-BOX-100, має USB інтерфейс, вбудований 
Bluetooth та датчик абсолютного тиску.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66756  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  FLOODS, FLADS (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)  Збірка пісень "Заповіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66757  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подлєвський Єгор Олександрович  
 
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 "Логическая настольная игра 
"СТРАТАГЕМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66758  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Проект 
"Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх 
промислів на Прикарпатті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект спрямовано на впровадження розробленої методології адаптації 
системи кластерних моделей розвитку економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66759  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна 

Анатоліївна, Шевченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Кваліфікаційні вимоги та 

методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт з 
психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У запропонованому навчально-методичному посібнику висвітлюються 
вимоги до виконання та захисту курсових робіт з психологічних 
дисциплін як кваліфікаційних робіт у професійній підготовці фахівців 
за освітнім ступенем бакалавра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66760  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капріор Наталя 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 "Lehrbuch fur die Studenten der 2 Kurse der 

Kulturfachhoch schulen"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник з німецької мови для студентів 2 курсу училищ 
культури. Посібник охоплює 16 тем курсу "Німецька мова". 
Навчальний посібник дає можливість студентам читати тексти, 
складати діалоги, виконувати граматичні вправи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66761  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Євгеній Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Система управлінського обліку та 

контролю, аналітичного дослідження виробничого процесу 
сільськогосподарського виробництва "АРГО" ("АРГО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

АРГО - це ресурс, створений для покращення управління 
сільськогосподарським виробництвом, здійснення оперативного 
контролю за земельними ресурсами, спрямований на швидке отримання 
оператвних результатів роботи. Проект створює зручні умови для 
здійснення аналітичного дослідження виробничого процесу 
сільськогосподарського виробництва та здійснення управлінського 
обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66762  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заічко Наталія Валентинівна, Смірнова Ольга Валентинівна, Черв'як 
Марія Миколаївна, Шунков Василь 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 "Medical chemistry"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику представлено матеріал загальної хімії і хімії елементів, де 
розглядаються основні поняття і якісні представлення теоретичних і 
практичних основ фізико-хімічних процесів та їх перебігу, а також 
приділяється увага формуванню практичних навичок, розвитку 
самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66763  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баланюк Іван Федорович, Гой Наталія Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Оперативний менеджмент у м'ясопереробних 
підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито сутність, роль та значення оперативного 
менеджменту для забезпечення результативної діяльності суб'єктів 
господарювання м'ясопереробної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66764  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Дзяк Людмила Антонівна, Козлов 
Володимир Олексійович, Маковецький Вадим Данилович  

 
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 "Анатомія пам'яті : Атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроздов О.Л., Дзяк Л.А., Козлов В.О., Маковецький 
В.Д. Анатомія пам'яті : Атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті. - Д. : 
"Пороги", 2005. - 220 с. 

 
Анотація   

Посібник присвячено аналізу сучасних уявлень про мнестичні процеси, 
містить відомості про анатомічні основи формування, збереження і 
відтворення енграм пам'яті, включаючи шляхи проведення 
конкретних видів чутливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66765  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргаріді Ніколас 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 "В его уме и мягкой памяти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий і безкомпромісний бізнесмен Михайло, після відмови продати 
свою компанію другу свого зниклого батька, стає жертвою нападу. За 
допомогою ін'єкції сироватки правди його хочуть схилити до відмови 
від компанії, але невдалий найманець ввів жертві більше необхідного і 
Михайло падає замертво. Кілер йде ні з чим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66766  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейда Олександр Миколайович, Яворович Олег Юрійович, Ковбасюк 
Михайло 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 "Мобільний додаток "Direct Drive" для 
розпізнавання нерівностей на дорозі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для виявлення нерівностей на дорозі за допомогою двох 
світлодіодів. Здійснює визначення нерівності (яма чи пагорб) та 
попередження водія голосовим сигналом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66767  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сардак Сергій 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)  Науковий твір "Система управления развитием персонала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено систему управління розвитком персоналу, що забезпечує 
стійке формування кадрового потенціалу компанії шляхом раціонального 
підбору, підтримки конкурентоспроможності та досягнення необхідних 
професійних результатів праці людських ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66768  
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Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сардак Сергій 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)  Науковий твір "Система планирования, нормирования и организации 

ресурсов предприятия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено систему планування, нормування та організації 
фінансових, людських і часових ресурсів, що дозволяє визначити обсяг 
фінансових коштів, чисельність виконавців і терміни виконання робіт 
при створенні, розвитку, продажу та ліквідації підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66769  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сардак Сергій 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)  Науковий твір "Методология огранизации глобального бизнеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методологію організації глобального бізнесу, що дозволяє 
проектувати, створювати, адмініструвати, трансформувати та 
продавати легальний бізнес й передбачає можливість розвитку 
компанії від стартапу до глобальної корпорації у країнах з ринковою та 
трансформаційною економікою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66770  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернов Олександр Олегович, Дубницький Олег Адам Васильович, 

Радушев Антон Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС РІСЕЧ ЕНД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
 
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 "Extranet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для консолідації інформації про готельний 
контент від різноманітних постачальників, з подальшою видачею 
актуального контенту на онлайн ресурси, за допомогою яких 
здійснюється пошук та бронювання готельних номерів, та керування 
готельними бронюваннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66771  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Ольга Василівна, Богач Ілона Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Music player"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою цієї програми користувач може відтворювати файли 
форматів mp3, wav, ogg, завантаживши їх із папки або сервера. 
Доступні функції зменшення або збільшення гучності відтворення, 
призупинення відтворення файлу або зупинка відтворення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66772  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яньков Васілій Васільєвіч, Гріцюк Владімір Владіміровіч, Золотов 

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 "Программный комплекс громкоговорителя 

информационного Лифт-ФМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для відтворення мультимедійних файлів 
мікрокомп'ютером у порядку, заданому користувачем і алгоритмом 
реагування на датчики, для надання управління за допомогою 
інтернету, для автоматичного виконання планів кількості 
відтворювань, для безпечного і надійного зв'язку з інтернетом в умовах 
частих обривів зв'язку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66773  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачук Богдан Ярославович  
 
Повне ім'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 "Спосіб функціонування Юридичного он-лайн офісу "Адвокат 
911" із застосуванням клонових ресурсів" ("Юридичний он-лайн офіс 
"Адвокат 911")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Офіс являє собою організацію з надання юридичних послуг із 
використанням мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66774  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарева Тетяна Олександрівна, Козак Вадим Григорович, 

Богатирьов Ігор Ігорович, Коцупатра Олена Михайлівна  
 
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 "Підручник 

"Бухгалтерський облік для економістів АПК" (частина ІІІ)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66775  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим'юк Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Червоний будинок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66776  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галуза 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 сценарій розважальної телевізійної передачі "Анекдот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66777  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Bye-bye, Mr. Liar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В пісні йдеться мова про чоловіка-брехуна, який зрадив свою кохану. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66778  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Олександра Геннадіївна (Zhurba), Баранський Владислав 
Олегович (Vladius Monk)  

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

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

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

В тексті пісні йдеться про минуле кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66779  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Олексій Леонтійович, Гуманенко Лариса Пилипівна  
 
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 "Казки кримських татар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кримськотатарські казки - це подорож, під час якої збуваються 
найзаповітніші мрії та міцніє віра в перемогу добра над злом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66780  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фінкельштейн Володимир Борисович, Єгоров Олексій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Комп'ютерна програма розрахунку чотирифазного вентильного 

індукторно-реактивного двигуна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого виконання 
електромагнітного розрахунку параметрів вентильного індукторно-
реактивного двигуна. За допомогою програми можна вирішувати такі 
завдання: розрахувати залежності струму і моменту від кута повороту 
ротора двигуна; визначити пульсації моменту на валу індукторно-
реактивного двигуна; вибирати оптимальні геометричні розміри 
осердя, обмоткові данні тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66781  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Едуард Геннадійович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

172 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Складений твір, комп'ютерна програма, літературний письмовий твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний посібник "Електронний засіб навчального призначення 
"Мультимедійна система супроводу викладання дисципліни 
"Геометричне моделювання в САПР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний засіб призначений для мультимедійної підтримки 
викладання дисципліни "Геометричне моделювання в САПР", містить 
текстовий та відеографічний матеріал, який структурований за 
порядком викладання тем дисципліни.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66782  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

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

Програма призначена для розрахунку вісесиметричних течій газу в 
каналах, зокрема закручених течій в дифузорах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66783  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелюстка Марина 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 "АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА "ЗАМОК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

173 

Анотація   
Методику не рекомендується застосовувати особам, які не мають 
спеціальної медичної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66784  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюков Віктор 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)  Монографія "Системы менеджмента качества и аудит в учреждениях 

здравоохранения (теория и практика индустриализации медицинской 
деятельности)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена створенню в медичних установах систем управління 
якістю, що відповідають вимогам міжнародних стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66785  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Память планеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Людство завжди цікавилось своїм минулим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66786  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорольський Олександр Іванович, Нижник Василь Володимирович, 

Шевченко Сергій 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 "НАРОДНА ІНІЦІАТИВА платформа 

діалогу громадянського суспільства з органами публічного 
управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасні внутрішні виклики й міжнародні загрози показали, що без 
громадського обговорення концепції розвитку України та участі 
широкого загалу українського суспільства в її дискусії держава не 
зможе відбутися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66787  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Антологія лірики українських поетів-учених "…ТОМУ ЩО ТИ - 
ПОЕТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66788  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорохович Антонелла Миколаївна, Дорохович Вікторія Віталіївна, 
Петренко Микола Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Модель хімічного складу ідеального 
харчового продукту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель хімічного складу харчового продукту дозволяє проводити 
визначення відповідності хімічного складу реальних харчових 
продуктів вимогам нутріціології для різних груп населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66789  
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Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66790  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко 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)  Малюнок "Helen's Brow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66791  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Олександр Миколайович, Васянін Володимир 

Олександрович, Ушакова Людмила Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная прорамма оптимизации 

иерархической структуры многопродуктовой коммуникационной сети 
с дискретными потоками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'зання задачі вибору ієрархічної 
структури багатопродуктової комунікаційної мережі і схеми 
сортування дискретних потоків і дозволяє в інтерактивному режимі 
моделювати різні варіанти мережі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66792  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Олександр Миколайович, Васянін Володимир 
Олександрович, Ушакова Людмила Павлівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа нахождения 
остового леса графа с минимальным (максимальным) весом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для знаходження остового лісу (дерева) на 
зваженому графі з мінімальною (максимальною) вагою з практичною 
оцінкою складності для зв'язних графів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66793  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васянін Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа построения всех 

кратчайших путей в сети по двухкритериальному 
лексикографическому упорядочению"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови в неорієнтованій або орієнтованій 
мережі найкоротших шляхів між усіма парами вузлів за двома і більше 
критеріями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66794  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васянін Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа оптимизации 

распределения и маршрутизации дискретных потоков в 
многопродуктовой коммуникационной сети"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язання задачі розподілу і маршрутизації 
дискретних потоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66795  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисіль Андрій Володимирович, Старіков Артем 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 "МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к учебному курсу 

"ПИВНОЙ СОМЕЛЬЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66796  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисіль Андрій Володимирович, Старіков Артем 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 "МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к учебному курсу 

"ПИВНОЙ ДЕГУСТАТОР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66797  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Владислав Олександрович, Касьяненко Олена 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)  Науковий твір "Лабораторна робота 16 "РОЗРОБКА СИСТЕМИ 
ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ УЛЬТРАЗВУКОВИМ ДАЛЕКОМІРОМ 
НА ОСНОВІ МІКРОСИСТЕМИ ЗБОРУ ДАНИХ М-DAQ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана лабораторна робота призначена для виконання студентами ВНЗ 
вказаних в ході роботи завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66798  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Капаніна Єлизавета Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 

"ІнфоПлюс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "АСКОД. Засідання і 

голосування ("ASKOD. Meeting and voting")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66799  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кострубін Борис Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Харьков мой город родной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66800  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "НОВІ ЯВИЩА ТА ПРОЦЕСИ У ВЖИВАННІ ДІЄСЛІВ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія є першою з комплексного лексико-семантичного аналізу 
дієслів соціально-економічної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66801  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "ДИНАМІКА ЛЕКСИКОНУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно досліджено джерела поповнення української 
періодики початку ХХІ ст., широко проаналізовано її стилістичне 
використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66802  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зленко Алла 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 "АУТПЛЕЙСМЕНТ - МИСТЕЦТВО ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПЕРСОНАЛУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті дослідженно умови застосування програм аутплейсменту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66803  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зленко Алла 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)  Саття "СПРИЯТЛИВИЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ - 
ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
ПЕРСОНАЛУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено різні аспекти соціально-психологічного трудового 
колективу як складової системи управлінням персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66804  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісайкіна Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дисертація "ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1955 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність дослідження обумовлена відсутністю у віитчизняній 
історіографії спеціальної праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66805  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісайкіна Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано вартість та норми споживчого кошика сучасного 
українця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66806  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "НОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ІНШОМОВНОЇ 
ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ДІЙ ТА ПРОЦЕСІВ 
(НА МАТЕРІАЛІ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано слова іншомовного походження, які надають 
текстам української періодики негативних відтінків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66807  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В ТЕКСТАХ 
НА ЕКОНОМІЧНУ ТЕМАТИКУ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ 
ДРУКОВАНИХ ЗМІ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто слова з негативним значенням, що вживаються 
для позначення процесів та станів у економічній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66808  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Українська мала проза 1920-1960-х років: на перетині 
жанру і стилю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено комплексний літературознавчий аналіз 
тематичного розмаїття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66809  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзятко Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сюжет и коцепция компьютерной игри 

"Рольф и Рёрик" ("Рольф и Рёрик")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66810  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщук Віталій Мефодійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Щедрий вечір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66811  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщук Віталій Мефодійович  
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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 "ТА ЛЮБОВ..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66812  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66813  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижаков Артем Олегович  
 
Повне ім'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 "Серце України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66814  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фірстова Оксана Геннадіївна  
 
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 усних творів "6D eDucation Релаксация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка усних творів включає наступні твори: "Привлекая блага";  
"Направляя судьбу"; "Излучая здоровья"; "Релакс - сон на успех".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66815  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмакова Марія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "МЁД ШМЁД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66816  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасько Ігор Володимирович, Щигло Лариса Володимирівна, 

Кучерявенко Ігор В'ячеславович, Мельник Анатолій Петрович, Сай 
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 "Методичний підхід до прогнозування 

зміни технічного стану інженерних боєприпасів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досвід проведення антитерористичної операції на території Донецької 
та Луганської областей свідчить, що інженерні боєприпаси відіграють 
вагому роль у захисті частин і підрозділів ЗС України, у перешкодженні 
діям незаконних збройних формувань, у інженерному обладнанні 
позицій військ. Даний методичний підхід до прогнозування зміни 
технічного стану інженерних боєприпасів дозволяє прийняти науково-
обґрунтоване рішення щодо продовження термінів служби інженерних 
боєприпасів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66817  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-епопея "Веселые приключения собаченка Снупи и петушка 
Иннокентия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66818  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Орел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66819  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Дальнобойщики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66820  
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Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Маяк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66821  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Признание в любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66822  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Тихо льются слезы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66823  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Сказочный мужчина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66824  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "Огонь любви не гаснет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66825  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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 "9 Мая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66826  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романченко Олег Сергійович (Fingers#jump)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Latino Club"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66827  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авер'янов Володимир Павлович, Авер'янова Аліна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 

образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Розвиваючі завдання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиваючі завдання для дітей 3-12 років на українській та російській 
мові. Завдання розвивають мислення, сприйняття, пам'ять, увагу, 
графічні навички. Підвищують рівень розвитку дитини і готують її до 
подальшого успішного навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66828  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипкіна Александра Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка казок "Дом Меганом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головні герої досліджують із захопленням місцевість, у якій вони 
народилися. Вони потрапляють у різні пригоди, взаємодіють із іншими 
тваринами та силами природи. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66829  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяло Дмитро Володимирович, Куріненко Володимир Леонідович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 

автоматизованої системи управління тактичною ланкою "МАРС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складовою частиною Системи є мобільне застосування, що призначене 
для встановлення на портативні пристрої з метою автоматизації 
процесу накопичення інформації на сервері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66830  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Олександр Анатолійович (Александр Тор), Ковалик Артем 

Анатолійович, Туменок-Толстова Наталія 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 "Кто-то кого-то"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66831  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Артем Анатолійович, Ковалик Олександр Анатолійович, 

Туменок-Толстова Наталія 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 "Позвони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66832  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

190 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник зображень персонажу до комп'ютерної гри "Fynsy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66833  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаніна Тетяна Петрівна, Сафранов Тамерлан Абісалович, Бучка 

Андрій Володимирович, Приходько Вероника Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Класифікація 

відходів електричного та електронного обладнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66834  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Юрій Володимирович, Оліфіренко Віталій Віталійович, 

Корнієнко Володимир Олександрович, Поліщук Василь Семенович, 
Довбиш Олег Едуардович, Лобанов Ігор 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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Екологічні передумови раціонального ведення рибного господарства 
Дніпровсько-Бузької естуарної області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пилипенко Ю.В., Оліфіренко В.В., Корнієнко В.О. та 

інші. Екологічні передумови раціонального ведення рибного 
господарства Дніпровсько-Бузької естуарної області / Ю.В. Пилипенко, 
В.В. Оліфіренко, В.О. Корнієнко та інші - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 190 с. 
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Анотація   
Узагальнено наукові результати та сучасні уявлення щодо абіотичних і 
біотичних складових формування і функціонування Дніпровсько-
Бузькї гирлової гідроекосистеми. Порушено ключові наукові та 
організаційні проблеми оптимізації раціонального рибогосподарського 
використання унікальної естуарної гідроекосистеми, перспектив 
розвитку рибного госоподарства Херсонської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66835  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий-методичний твір "Технологія швейного виробництва. 

Особливості виготовлення спеціального одягу: методичні вказівки до 
лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено методику розробки технологічної документації на 
процеси виготовлення спеціального одягу і приклади її оформлення. 
Твір спрямовано на студентів вищих навчальних закладів інженерного 
та інженерно-педагогічного напрямів підготовки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66836  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаніна Тетяна Петрівна, Сафранов Тамерлан Абісалович, Приходько 

Вероника 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 "Класифікація 

небезпечної складової твердих муніципальних відходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66837  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафранов Тамерлан Абісалович, Шаніна Тетяна Петрівна, Панченко 

Тетяна Ігоревна, Приходько Вероника 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 "Класифікація 

медичних відходів та поводження з ними"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66838  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєв Віталій Іванович, Завроцький Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Оздоровлення осіб призовного віку 

(метеріал для державної програми з оздоровлення молоді)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається досвід по збереженню здоров'я молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66839  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Максимів Дмитро Ярославович, 

Карпінська Олена Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Глава 1 монографії "Научные ответы на вызовы современности: 

экономика" : Фінансово-податковий механізм інвестиційного 
зростання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формування та реалізація пропонованого фінасово-податкового 
механізму інвестиційного зростання сприятиме стабілізації економіки 
та вирішенню ряду економічних і соціальних проблем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66840  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тюкова Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Сумні мелодії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять такі пісні: "Скорьб", "Дыхание", "Утро перед 
дождём".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66841  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Віра Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Сказки моего детства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66842  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявець Євген 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 "Формування міжнародних інноваційних кластерів в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито сутність міжнародних кластерів, виявлено механізми 
інтернаціоналізації кластерів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66843  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колечко Валентина 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)  Казка "Казкова оповідка про прапор щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про створений  для добродіїв острів щасливих мрій, який сірі 
люди викрали. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66844  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величенко Євгеній Олегович, Нечипурук Олена Петрівна, Марченко 

Надія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуальне відображення статистичних даних" 

("BPV")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66845  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 

программ оптимизации достижения цели версии 2.1:MLIS_GAO_2.1, 
Lite_MLIS_GAO_2.1, AWP_MNIS_GAO_2.1и OM_GAOml_2.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка комп'ютерних програм, які призначені для знаходження в 
звичайному і мережевому режимах, оптимальних бюджетів міністерств, 
державних відомств та комплексних цільових програм, в основу 
розробки яких покладено принцип програмно-цільового планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66846  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грішина Алла Костянтинівна  
 
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 "Методика сухого маникюра, педикюра с 
применением экоинструментария с точки зрения латерального 
маркетинга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Революційна методика, що дозволяє навіть початківцям манікюрної 
справи безболісно, результативно, з мінімальними витратами, 
видаляти тріщини сухих стоп та долонь за допомогою екологічного 
інструмента назавжди. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66847  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online sales enterprise"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для великих компаній з великою кількістю 
різних каналів продажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66848  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
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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 "bpm'online sales commerce"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для компаній з коротким циклом продажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66849  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online bank sales"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для управління продажем банківських продуктів 
юридичними особами, використовуючи еталонні бізнес-процеси. 
Система підказує оптимальні кроки на кожній стадії продажу, від 
аналізу потреби клієнта до укладення договору і старту крос-продажу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66850  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online customer center"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, яка пропонує готові процеси управління сервісом по всіх 
каналах комунікацій. Програма дозволяє управляти зверненнями і 
автоматизовувати регламенти обслуговування, дотримуючись 
закладених в систему бізнес-процесів.   
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

197 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66851  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online marketing 1000 active contacts"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для проведення ефективного маркетингу: аналіз 
сайту, лідогенерація, персональний e-mail маркетинг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66852  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online field sales"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для управління польовими продажами. Дає можливість 
скласти для кожного представника графік візитів, який зручно 
переглядати на карті, відстежувати виконання плану по гео-тегах 
візитів і аналізувати ефективність відділу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66853  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online bank customer journey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дана програма - це система для автоматизації завдань роздрібненого 
фронт-офісу банківської установи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66854  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online marketing campaigns"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для проведення ефективних маркетингових 
кампаній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66855  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online sales team"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, що розрахована на великі компанії з прямими довгими 
продажами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66856  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "bpm'online service enterprise"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, що розроблена спеціально для автоматизації процесів 
професійних контакт-центрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66857  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінниченко Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Правила игры "Управление финансовыми 

потоками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник, що значно підвищує загальний рівень 
фінансової грамотності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66858  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулімова Ольга 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)  Твір науково-практичного характеру "Признание пород и породных 

разновидностей с их классификацией и моделью стандарта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Критерій та схема класифікації порід собак за прикладним 
застосуванням. Правила визнання порід та порідних різновидів собак. 
Модель стандарту заснована на фенотипічних особливостях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66859  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Українська історіографія суспільно-політичних процесів 
у Галичині 1914-1919 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Крізь призму концептуально-хронологічних блоків висвітлюються 
наукові, частково контроверсійні, інтерпретації політичних режимів у 
Галичині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66860  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовуючи історичні та історіографічні джерела, уточнено хід та 
особливості формування державних інституцій, їх функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66861  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Леся Володимирівна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Екотуризм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкриті теоретико-методологічні основи екотуризму, а 
також подано основні принципи екотуризму, зазначені цільові групи 
екотуристів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66862  
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Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодкіна Альона 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)  Збірник зображень "Паралипсы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66863  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Паралипсы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66864  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Олександр Степанович  
 
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)  Збірка малюнків "Збірка ескізів рукояток пензлів для помазання 
(стрючіца)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66865  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Становлення та тенденції розвитку місцевого 
управління в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано результати історико-правового аналізу інституту місцевого 
управління в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66866  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Леся Володимирівна  
 
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 "Рекреаційна географія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи рекреаційної 
географії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66867  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великочий Володимир Степанович  
 
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)  Бібліографічний довідник "Велика Східноєвропейська революція, 

Перша світова війна і Галичина (Українська історіографія суспільно-
політичних процесів. Бібліографія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У бібліографічному довіднику наведено основну наукову історичну 
літературу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66868  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів оразотворчого мистецтва "Новый образовательний 
ресурс проекта "One-the-Go"/ New educational resource from "One-the-
Go" project" ("New educational resource from "One-the-Go" project")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66869  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис аудіовізуального твору "ВОЛЧОНОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис до фільму пригодницького жанру, молодіжного екшену та 
драми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66870  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокіна Надія Віталіївна  
 
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)  Дитячі казки "Сказки для внучат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка з 19 казок для дітей молодшого віку на російській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66871  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокіна Надія Віталіївна  
 
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)  Дитячі казки "Бабушкины сказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка з 12 казок для дітей молодшого віку на російській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66872  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гревцева 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)  Комп'ютерна програма "Сайт для батьків із дітьми "KidsVisitor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є набором інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів та інших 
символів, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66873  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Електронний підручник "Введение в теорию перевода: Электронный 
ресурс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основу даного електронного ресурсу становлять різні складові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66874  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамрак Алла Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір, 

складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Електронний підручник "Словообразование современного русского 

языка: Электронный ресурс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66875  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамрак Алла Володимирівна, Шаров Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір, 

складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Електронний підручник "Українська ділова мова: Електронний 

ресурс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66876  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамрак Алла Володимирівна  
 
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, похідний твір, 
складений твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Морфология современного русского языка: 
электронный ресурс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукове обґрунтування і прогамне забезпечення дистанційної освіти з 
морфології російської мови в вузах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66877  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таршинова Людмила Олександрівна, Єльчиць Тетяна Володимирівна, 

Зайцев Дмитро Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Теория и практика объемного пневмопрессинга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Таршинова Л.А. Теория и практика объемного 

пневмопрессинга / Л.А. Таршинова, Т.В. Ельчиц, Д.В. Зайцев ; под 
науч. ред. М.В. Лободы. - Винница : ООО "Меркьюрі-Поділля", 2015. - 
238 с.   

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66878  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
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)  Проект твору архітектури "Передпроектні пропозиції "Свято-

Покровський храмовий комплекс в селі Зеленьки Миронівського 
району Київської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиційна схема дерев'яного храму з відкритою галереєю навкруги 
для рівнозначного сприймання фасадів з усіх боків. Будівля храму має 
триярусний дах, останній ярус якого вінчає середній храм і має форму, 
стилізовану під силует ялинки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66879  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінниченко 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)  Малюнок "Игровое поле к игре "Управление финансовыми 
потоками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення ігрового поля гри схематично відображає в доступній і 
послідовній формі основні елементи інфраструктури фінансового 
потоку, що функціонує в реальних умовах ринкових взаємовідносин. 
Зображення ігрового поля надає можливість відпрацьовувати 
практичні навички управління фінансовими потоками, фінансового 
аналізу та інвестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66880  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович, Разумовський Артем 
Костянтинович  

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

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

твору (творів)  Збірник презентацій: "Presentations to the topic: "Heuro-optical 
intelligent human system. Intelligent human apparatus"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник об'єднує в собі наступні презентації англійською мовою: 
"Ekotechnologies TREMASS "Light breathing", "Sport. Physical 
education. Prophylaxis of illnesses Health of family. TREMASS means new 
fitness methods of self massage", "Slavic synthesis Basis of philosophical 
conception". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66881  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "TREMASS VALEO-FITNESS. Фитнес для лечения 
позвоночника и хронических болезней!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

TREMASS - тренінг і масаж. VALEO-FITNESS  - лікувальний фітнес 
для здоров'я. TREMASS VALEO-FITNESS - оздоровча система, на базі 
древніх технік ДАО - ІНЬ, АЮРВЕДА, ЦІГУН і ПРАНОЯМА. 
Методика адаптована для сучасного європейського світогляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66882  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєтух Анатолій Михайлович, Маліцький Олексій Сергійович, 
Нікольський Михайло Миколайович, Польова Марія Валеріївна, 
Івченко Ксенія 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 додаток для пристрою введення 
інформації "StarShift"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує інтерфейс між пристроєм введення інформації і 
операційною системою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66883  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцанюк Василь 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 "Система контролю та визначення 
переможця на рингу у професійному або любительському  боксі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропонована нова електронна система контролю та визначення 
переможця у професійному або любительському боксі, яка полягає у 
тому, що на рингу і на підошві спортсмена встановлюються засоби 
електронної фіксації перебування спортсмена на рингу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66884  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка "Пачка злотих" 
("Пачка злотих")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66885  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка "Каністра" 
("Каністра")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66886  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка "Золотий злиток" 
("Золотий злиток")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66887  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка "Золушка" 
("Золушка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66888  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка "Шабля" ("Шабля")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66889  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка "Баклажка" 
("Баклажка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66890  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Анатолій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інноваційний розвиток промисловості: завдання 

управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колодійчук А.В. Інноваційний розвиток 

промисловості : завдання управління при врахуванні умов 
недосконалої конкуренції : монографія / Анатолій Володимирович 
Колодійчук. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 324 с. 

 
Анотація   

Узагальнено і розвинено теоретико-методологічні основи управління 
інноваційним розвитком недосконалої конкуренції. Зокрема, 
удосконалено понятійно-термінологічний апарат дослідження,  
сформовано теоретичне підґрунтя, обґрунтовано інноваційні напрями 
розвитку промисловості та інструменти управління інноваційним 
розвитком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66891  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірсанова Вікторія Василівна, Волощук Лідія Олександрівна, 

Філиппова Світлана Валеріївна  
 
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 "Обліково-аналітичні інструменти управління реальними 

інвестиціями підприємства у процесі інноваційного розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії досліджено теоретичні та методичні засади управління 
інвестиціями в сучасних умовах господарювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66892  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломіна Ольга 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 "Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на 

формування організаційно-економічного механізму управління 
інтелектуальним капіталом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розкрито вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища на організаціно-економічний механізм управління 
інтелектуальним капіталом підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66893  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Особливості і перспективи розвитку малого 

підприємництва в Одеській області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглянуті статистичні дані відносно кількості суб'єктів 
малого підприємництва в Одеській області за  2007-2012 роки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66894  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Інфраструктура підтримки малого бізнесу: сучасний 

стан та перспективи розвитку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається інфраструктура підтримки малого бізнесу, її 
основні елементи та сучасний стан.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66895  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацький Віталій 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 "Світи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня любовного змісту, написана у стилі pop-music. Текст 
відрізняється естетичністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66896  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Велян Світлана Боріківна  
 
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 "Герой мечтаний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Герой мечтаний", "Можно я тебя нарисую", "Барвінок", "С тобой, 
мои мечты сбываются", "Я хочу победить", "Отпусти", "Мечтаешь, я 
знаю", "В мечтах моих", "Fish&Fusion", "Бармен Саша", "В твоем 
сердечке", "Танцую", "Восточные мечты", "Если ты хочешь".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66897  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Слава Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мальоване кольорове зображення Григоренка Андрія Олександровича 
у біло-червоній вишиванці, який тримає у руках прапор України  на 
зеленому фоні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66898  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Греба Роман 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 "Альбом для розмальовок, ігор та дозвілля "Веселі 

канікули" ("Веселі канікули")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення для розфарбовування, ігор з дітьми та 
організації їхнього дозвілля з метою розвитку логічного мислення у 
дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66899  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грейс Амбер Ланкастер (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Сильнее силы Воли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає про юного короля Стефана, який щойно отримав 
трон та корону королівства Бессар. Він ще зовсім недосвідчений і не 
знає, що йому робити із цілим королівством. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66900  
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Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Економічне обґрунтування раціональних розмірів 
сільськогосподарських підприємств: теорія та практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено генезу і розкрито власне баченя сутності поняття 
"раціональні розміри сільськогосподарських підприємств". 
Узагальнено принципи, критерії та методи визначення раціональних 
розмірів сільгосппідприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66901  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Інна 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)  Науковий твір "Методика гідрокінезотерапії як засобу поетапного 

формування рухових навичок дітей з церебральним паралічем 
спастичної форми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячено проблемі застосування гідрокінезотерапії у 
фізичній реабілітації дітей 3-5 років із церебральним паралічем 
спастичної форми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66902  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізраєлашвілі Анзор Тимурович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарний твір "ПУТЬ ИСТИНЫ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний у жанрі життєвої воєнної драми і висвітлює життя та 
боротьбу мешканців Західної України у період Другої світовой війни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66903  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпухіна Юлія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Основи фізичної реабілітації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику показані сучасні методи фізичної 
реабілітації. Наведені механізми дії фізичних факторів, їх лікувальні 
ефекти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66904  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубашка Володимир Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Маркетинг инноваций"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обговорюються питання, що виникають у процесі просування 
інновацій на ринок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66905  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Валентина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Криминальные истории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлена книга, в яку увійшли три детективні історії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66906  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могильний Геннадій Анатолійович, Могильна Юлія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Завантажувач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний засіб розроблено на сучасних методах JAVAFX та 
адаптовано для початкового попереднього завантаження інших 
програмних засобів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66907  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біла Наталя Анатоліївна  
 
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)  Тетральний сценарій "Драмкружок "Мои Друзья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66908  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Театральний сценарій "Школьный вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66909  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
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 технічного характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного, навчально-методичного 
характеру "МЕТОД ВИРОБУ МІКРОФОНІВ ДЛЯ ЗВУКОЗАПИСУ 
ОКРЕМИХ ГРУП МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ СИМФОНІЧНОГО 
ОРКЕСТРУ НА ОСНОВІ ОБ'ЄКТИВНОГО АНАЛІЗУ ТА 
СПІВСТАВЛЕННЯ АЧХ МІКРОФОНУ З ЧАСТОТНИМ СПЕКТРОМ 
МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ (ГРУПИ МУЗИЧНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі пропонується метод вибору мікрофонів з певними 
електроакустичними властивостями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66910  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сенцов Євген 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)  Твір наукового характеру "Формула аромату "Вірус 2" ("Вірус 2", 
"Virus 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66911  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Формула аромату "Вірус 1" ("Вірус 1", 
"Virus 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66912  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Клара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66913  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин 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)  Науковий твір "Створення комп'ютерної програми, яка, як людина, 
буде "розуміти" інформацію, "запам'ятовувати" і видавати її на запит 
(запитання)" ("Створення комп'ютерної програми штучного 
інтелекту")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66914  
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Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Customer 
ServiceModule"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, яка була створена у вигляді додатка до системи керування 
чергою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66915  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо), Коваль Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я стала бабушкой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66916  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічний Анатолій Федорович  
 
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 "Пропащий день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66917  
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Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
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 IV всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 
"УКРАЇНА: ШЛЯХ ДО МИРУ!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66918  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічний Анатолій Федорович  
 
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 "Гіркий смак солодкої мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66919  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровська Наталія 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)  Щоденник "Ежедневник конника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66920  
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Дата реєстрації авторського права  28.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трапезникова Світлана Сергіївна  
 
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 "Приключение Манюни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про пригоди слоненяти Манюні та рукодільниці Лани.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66921  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Кира. Будни рядового некроманта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66922  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Кира. Испытание магией"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66923  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прилепа Лариса Іванівна (Larisa Duzhe)  
 
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 "Predator and Prey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Boy", "Caged", "Circle of the Sun", "Electroshock", "Get Up", "Green 
Light", "Life is a Moment", "On Five", "Wovnds".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66924  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барри Тонн, Баррі Тонн, Barry Tonn (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 "Именем рок-н-ролла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія, що змальовує життя одеської творчої молоді 90-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66925  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочний Євген Вікторович  
 
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 "Чорное белое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Двери", "Не уезжай", "Может это любовь", "Все, что хочешь", "Між 
нами", "Сигарета", "На равных", "Сдавайся", "Красива", "Портрет".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66926  
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Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Іван 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 "Відеоспостереження в хмарі "VI-VHOME" 

("VI-VHOME")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підключення камери можна переглядати з будь-якої точки світу на 
смартфоні, планшеті, лептопі або будь-якому іншому комп'ютері з 
виходом в Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66927  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолаєв 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 "DWG Filter"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66928  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
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 "Методика виховання вольових якостей 

студентів у процесі навчальних занять з фізичного виховання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика полягає в тому, що автор вперше у вітчизняній теорії і 
практиці фізичного виховання розробив та впровадив методику 
виховання вольових якостей у студентів, яка сприяє як загальному 
розвитку студента, так і спеціалізованому розвитку вольових якостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66929  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Проблеми екології у фізичному вихованні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладено на сучасному науковому рівні концептуальні 
та практичні аспекти екологічної освіти і виховання студентської 
молоді під час занять з фізичного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66930  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Модульно-рейтингова система у фізичному вихованні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладено зміст модульно-рейтингової системи 
оцінювання знань, фізичної підготовленості, професійно-прикладної 
фізичної підготовки та самостійної роботи студентів у фізичному 
вихованні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66931  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Віктор Петрович, Казаков Юрій Михайлович, Трибрат Тетяна 
Анатоліївна, Треумова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тестові питання 
до комп'ютерної програми "Основи догляду за хворими 
терапевтичного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість покращити засвоєння матеріалу з 
дисципліни студентами-медиками та підвищити контроль засвоєння 
цього матеріалу з боку викладачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66932  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Віктор Петрович, Казаков Юрій Михайлович, Трибрат Тетяна 

Анатоліївна, Треумова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тестові питання 

до комп'ютерної програми "Основы ухода за больными 
терапевтичного профиля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість покращити засвоєння матеріалу з 
дисципліни студентами-медиками та підвищити контроль засвоєння 
цього матеріалу з боку викладачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66933  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвський Сергій Олександрович, Боряк Віктор 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 "Основи догляду за хворими терапевтичного 

профілю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість покращити засвоєння матеріалу з 
дисципліни студентами-медиками та підвищити контроль засвоєння 
цього матеріалу з боку викладачів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66934  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолов Віктор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Расчетное распределение 

давлений в пятне контакта шины с поверхностью дорожной одежды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано фізичну та математичну моделі розподілу тисків у 
плямі контакту шини з поверхнею дорожнього одягу, які можуть бути 
використані при розрахунку напружено-деформованого стану шарів 
нежорсткого дорожнього одягу, із застосуванням методу кінцевих 
елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66935  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Задонський Олександр Ілліч, 

Колісник Вікторія Іванівна, Ковшар Валентин Олександрович, 
Хряпкін Олександр Володимирович, Галкин Сергій Олександрович, 
Коржуков Костянтин 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 "Інформаційно-розрахункова система 

моделювання і оцінювання можливостей систем радіочастотного 
моніторингу по територіально-частотному охвату радіоконтролем 
РЕЗ" ("Радіомоніторинг М1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунків зон електромагнітної 
досяжності і захисту від завад інтермодуляції та блокування станцій 
радіоконтролю і радіодоступності радіоелектронних засобів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66936  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка усних творів "6D eDucation Видео-курса по английскому языку 
для уровня А1-А2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66937  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романов Олександр Іванович, Єрмаков Антон Валерійович, 
Нестеренко Микола Миколайович, Маньківський Володимир 
Броніславович, Москвитіна Анастасія 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 "Модель процесу управління захистом від 
перевантажень мереж передачі даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність проблеми пов'язана з забезпеченням параметрів якості 
обслуговування в запропонованій моделі, яка аналізується  кількістю 
прийнятих та втрачених в процесі передачі пакетів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66938  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Мой Ангел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66939  
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Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаріон Ніна 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 "Система дистанційного корпоративного 

управління" ("СДКУ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

СДКУ передбачає ведення реєстру акціонерів публічного акціонерного 
товариства з наданням їм змоги висування ініціативних пропозицій з 
питань корпоративого управління, а також здійснення попереднього 
голосування по цих пропозиціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66940  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліченко Дмитро Володимирович, Гончарук Віктор Васильович, 

Нечипорук 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 "Simulation of random pulse flows"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для моделювання випадкових імпульсних потоків на основі 
лінійного конгруентного методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66941  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушок Микола 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Рідне Поле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66942  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макєєва Наталія Іванівна, Одинець Юрій Васильович, Піддубна Ірина 
Миколаївна, Огнєв Віктор Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опросник для родителей детей в возрасте 2-5 
лет, страдающих острым лейкозом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета включає безпосередньо анкету та інструкцію з її використання. 
Складається з блока питань  (25 питань), на які відповідають батьки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66943  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалюк Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Менеджер профессионального клининга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66944  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Володимир 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)  Збірка поезій "Мацуо Басьо. Поезії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Українському читачеві вперше пропонується переклад усіх відомих на 
сьогодні оригінальних поетичних творів великого японського майстра 
слова Мацуо Басьо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66945  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронова Вікторія Леонідівна, Дронов Олексій Іванович, Алєксєєвець 
Василь Якович, Насташенко Марина Ігорівна, Теслюк Роман 
Святославович, Луценко Олена Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Схема доопераційного обстеження гінекологічних 
хворих для виявлення поєднаної хірургічної екстрагенітальної 
патології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить дані про обсяг предопераційного обстеження пацієнток з 
гінекологічними захворюваннями з метою виявлення в них поєднаної 
екстрагенітальної хірургічної патології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66946  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронова Вікторія Леонідівна, Дронов Олексій Іванович, Алєксєєвець 
Василь Якович, Насташенко Марина Ігорівна, Теслюк Роман 
Святославович, Луценко Олена Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Нуковий твір "Анестезіологічне забезпечення лапароскопічних та 
вагінальних втручань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить данні про фактори ризику, які слід враховувати при виробі 
анестезіологічного забезпечення проведення лапароскопічних та 
вагінальних операцій.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

232 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66947  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "XPAID.Preprocessing. Програмний комплекс 
препроцесінгу електронних платежів" версія 1.0 
("XPAID.Preprocessing." ver. 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для організації мобільної комерції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66948  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Лідія Олексіївна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрації до роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66949  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поповкіна Поліна Сергіївна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
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)  Ілюстрації до енциклопедії "Архітектура України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66950  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Олена Володимирівна, Хмелевська Оксана Михайлівна, 
Герасименко Ганна В'ячеславівна, Калашнікова Тетяна Миколаївна , 
Ничипоренко Світлана Володимирівна, Горемикіна Юлія 
Володимирівна, Дідківська Олена Григорівна, Откидач Максим 
Володимирович, Герасименко Ірина Володимирівна  

 
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 
"Типологія регіонів за характеристиками людського розвитку: 
детермінанти, закономірності, формування політики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади дослідження типологізації 
людського розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66951  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латиш Кирило Олександрович (kirill-latish), Маслянок Віталій 
Анатолійович (maslianok), Маслянок Вікторія Анатолівна 
(maslianokviktoriia), Рябоконь Олексій Анатолійович (Tractorage), 
Марценюк Олександр Францович (martcepan)  

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

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

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

Дана програма - це платформа для керування бізнесом взагалі, 
головним ресурсом якого є людина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66952  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлкіна Ганна Євгенівна (Христина Штутгард)  
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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 "Тільки з тобою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66953  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Content management system "AgroTender.com" 
("CMS "AgroTender.com")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є системою управління веб-вмістом, на скриптовій мові РНР, 
яка створена для забезпечення і організації спільного процесу 
створення, редагування і управління контентом (тобто вмістом) сайту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66954  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демуз 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)  Монографія "Наукові товариства на теренах України ХІХ - початку 
ХХ ст.: полілог учених і епох"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії прослідковано історіографічний дискурс періоду ХІХ - 
початку ХХІ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66955  
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Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демуз Інна Олександрівна  
 
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)  Збірник документів "Листування П.Я. Стебницького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику документів опубліковані листи, написані українським 
громадсько-політичним діячем П.Я. Стебницьким.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66956  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баклан Олександр 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Anna Sun"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66957  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Моя гордість Україна. Ірина 

Шевчук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66958  
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Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (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 "Люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66959  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (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 "Капитан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66960  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (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 "Колыбельная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66961  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (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 "Так и быть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66962  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (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 "Отпустили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66963  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (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 "Я танцую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66964  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
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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)  Аранжування до музичного твору "Я танцую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66965  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66966  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "А в Львове шутят и смеются, но мне в Одессе веселей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66967  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Гіпертензійна ангіопатія нижніх кінцівок - пусковий механізм 
висхідного розвитку облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок і 
синдрому стопи гіпертоніка, чинник їх прогресуючого перебігу та 
причина незадовільних результатів хірургічних втручань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор дослідив вплив артеріальної гіпертензії на перебіг оклюзуючих 
захворювань артерій нижніх кінцівок та результати хірургічного 
лікування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66968  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невмержицький Микола Володимирович (Nikola AniGraph)  
 
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)  Музична композиція "Люлі Бай" ("Колискова")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція "Люлі Бай" створена як стилізована колискова. 
Основна тональність твору - ля-мінор. Основною фактурою є 
гомофонія, голос мелодії може відтворюватись почергово вокалом та 
органом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66969  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Індукований струм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66970  
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Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ободяк Віктор Корнелійович, Хоменко Владислав Володимирович, 
Завгородній Сергій Олександрович, Солонар Ілля Олегович  

 
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 "Інформаційна система "Додаткові платні 
послуги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна система дозволяє збирати та обробляти фінансову 
інформацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66971  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ободяк Віктор Корнелійович, Солонар Ілля Олегович  
 
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 "Інформаційна система "Зайнятість студентів 
у позанавчальний час"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інноваційна  система дозволяє проводити статистичний аналіз участі 
студентів в позанавчальній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66972  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олена Федорівна  
 
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 розроблення, прийняття та 
реалізації маркетиногових інноваційних рішень на основі діагностики 
проблемних зон господарювання підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено методичний підхід до управління процесом розроблення, 
прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66973  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агро Веб-сервер "PreAgri" (точне 
землеробство)" ("PreAgri")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

PreAgri - це агро веб-сервер, призначений для точного землеробства. 
Сервер виконує зв'язок з польовим обладнанням та дозволяє будувати 
карти врожайності, внесення добрив, посіву та агрохімічного 
обстеження.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66974  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Картографічний Веб-сервер "GISFile" 
("GISFile")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

GISFile - це картографічний веб-сервер, який надає користувачам 
можливість оперативно створювати власні карти, спільно 
наповнювати і обмінюватись з іншими користувачами шарами ГЕО-
просторової інформації. Сервер надає можливість імпортувати дані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66975  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Селезень Світлана Володимирівна, 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 "Утрата довіри як підстава 
припинення трудового договору: теоретичні й практичні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографічному дослідженні увагу зосереджено на проблемі 
правового регулювання припинення трудового договору з особами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66976  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Отпустили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66977  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Колыбельная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66978  
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Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Под шум дождя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66979  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Февраль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66980  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Капитан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66981  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

244 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Остановка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66982  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Я буду ждать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66983  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Вьюга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66984  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
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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)  Акустичне аранжування до музичного твору "Вьюга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66985  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Не говори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66986  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Кино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66987  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

246 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Давня та середньовічна історія України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основні складові частини: програма та опис дисципліни, мета та 
завдання, робоча програма та змістові модулі, тексти лекцій, теми та 
методичні рекомендації для підготовки семінарських занять, шкала 
оцінювання знань студентів, базова та рекомендована література, 
тестові завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66988  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
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 творів "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Новітня історія України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основні складові частини: програма та опис дисципліни, мета та 
завдання, робоча програма та змістові модулі, тексти лекцій, теми та 
методичні рекомендації для підготовки семінарських занять, шкала 
оцінювання знань студентів, базова та рекомендована література, 
тестові завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66989  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
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 творів "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Основи науково-педагогічних досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Основні складові частини: програма та опис дисципліни, мета та 
завдання, робоча програма та змістові модулі, тексти лекцій, теми та 
методичні рекомендації для підготовки семінарських занять, шкала 
оцінювання знань студентів, базова та рекомендована література, 
тестові завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66990  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
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 творів "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Нова історія України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основні складові частини: програма та опис дисципліни, мета та 
завдання, робоча програма та змістові модулі, тексти лекцій, теми та 
методичні рекомендації для підготовки семінарських занять, шкала 
оцінювання знань студентів, базова та рекомендована література, 
тестові завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66991  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія 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)  Опис психологічної настільної гри "Психосоматика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра являє собою алгоритм для діагностування та виявлення проявів, а 
також причин симптоматики психосоматичного симптому, який 
складено на базі існуючих у галузі психології знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66992  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
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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  Аудіовізуальний твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм-вистава "По-модньому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66993  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
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  Аудіовізуальний твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Фільм-вистава "Безталанна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66994  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тягай Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Інтерактивне навчання у вищій 

школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66995  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Рухова пам'ять майбутніх учителів музики: сутність і 
проблема розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66996  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Ірина Юріївна, Боднар Галина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів спеціальності "готельно-
ресторанна справа" - "English for hoteling and catering"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66997  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гут Наталія Василівна, Павлюк Вікторія 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)  Навчальний посібник з англійської мови за професійним 
спрямуванням для студентів вищих закладів педагогічної освіти 
"English for specific purposes (preschool education)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66998  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сирота Зоя Миколаївна, Сирота Всеволод Маркович, Калабська Віра 
Степанівна, Музика Ольга Яношівна, Волошин Петро Миколайович, 
Семенчук Василь Васильович, Ятло Леонід Петрович, Ятло Людмила 
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)  Альбом-посібник для студентів мистецько-педагогічних факультетів 
"Тарас-Шевченко - поет, художник, мислитель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66999  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Ведення професійних документів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67000  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валюк Вікторія Федорівна, Пивоваренко Василь 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)  Монографія "Синтез і спектральні властивості 

гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідропохідних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67001  
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Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукове видання "Періодичні видання України 20-х - початку 30-х 
років ХХ століття як засіб популяризації теорії та практики дитячого 
руху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67002  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Галина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67003  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 

Гончаренко Василь Григорович, Берчак Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Методика дослідження екологічного стану басейнів 

малих річок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67004  
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Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна Петрівна, Роєнко 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)  Термінологічний словник-довідник вчителя початкової школи 
"Методика навчання освітньої галузі "Мови і літератури""   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67005  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Балдинюк Надія Андріївна, 
Балдинюк Дмитро Іванович, Калабська Віра Степанівна, Куценко 
Сергій Володимирович, Музика Ольга Яношівна, Сирота Зоя 
Миколаївна, Сирота Всеволод Маркович  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів мистецько-
педагогічних факультетів "Ритмопластичне інтонування у діалоговій 
взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-
Далькроза)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67006  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Балдинюк Надія Андріївна, 
Балдинюк Дмитро Іванович, Калабська Віра Степанівна, Король 
Анатолій Миколайович, Музика Ольга Яношівна, Семенчук Василь 
Васильович, Сирота Зоя Миколаївна, Сирота Всеволод Маркович, 
Ятло Леонід Петрович, Ятло Людмила Григорівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів мистецько-
педагогічних факультетів "Технології проективного моделювання в 
мистецькій освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67007  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задояна Лариса 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 "Системна організація і структура української 

термінології цукрового виробництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67008  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кришко Анна Юріївна, Бріт Надія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Вплив ідей Вільгельма Фон Гумбольдта (1767-1835) на 

мовну освіту в Україні XIX-початку XX століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67009  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авчіннікова Галина Дмитрівна, Білецька Ірина 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)  Монографія "Профільна диференціація навчання учнів старшої 
школи США"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67010  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сирота Зоя Миколаївна, Радченко Світлана Миколаївна, Балдинюк 
Надія Андріївна, Волошин Петро Миколайович, Король Анатолій 
Миколайович, Куценко Сергій Володимирович, Музика Ольга 
Яношівна, Сирота Всеволод Маркович, Семенчук Василь Васильович, 
Ятло Леонід Петрович, Ятло Людмила 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)  Навчально-методичний посібник для студентів мистецько-
педагогічних факультетів "Художньо-творчий розвиток обдарованих 
дітей у мистецькій освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67011  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарачук 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)  Монографія "Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

роботи з математично здібними учнями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67012  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Світлана 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 "Професійна підготовка майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і 
методика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67013  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Тетяна Дмитрівна, Бойко 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)  Навчальний посібник "Соціальна робота з різними групами клієнтів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67014  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибкова Людмила Миколаївна  
 
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)  Лекції "Методика розробки інтерактивних мультимедійних 

презентацій лекцій та допоміжних матеріалів до них (на прикладі теми 
"Робота з MS EXCEL" навчальної дисципліни "Інформатика")   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67015  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Трасування променів в еліпсоїдальному 
рефлекторі" (Ray Tracing in Ellipsoidal Reflector)" ("RTER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для трасування світлових променів в 
еліпсоїдальному рефлекторі. Дозволяє моделювати взаємодію променів 
з поверхнею еліпсоїда і досліджувати положення центру ваги плями 
розсіювання в фокальній площині та середньо-квадратичне відхилення 
точок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67016  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Уявний друг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли три пісні українською мовою: "Надлюдина", 
"Аркадій", "Хто ви?".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67017  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорська Ольга Євгеніївна  
 
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)  "Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії 9 клас (Тест-
контроль)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67018  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорська Ольга Євгеніївна  
 
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)  "Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії 8 клас (Тест-
контроль)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67019  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Тетяна Никодимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Теоретичне підгрунтя наукової концепції 
стратегічного управління людським капіталом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова концепція стратегічного управління людським капіталом 
формується у науковому колі постнекласичної раціональності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67020  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Тетяна Никодимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Людський капітал підприємства: теорія і практика 
стратегічного управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Проведено системний аналіз інноваційних інструментів управління 
людським капіталом на підприємстві.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67021  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Тетяна Никодимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Стратегічне управління людським капіталом 
підприємств" ("Стратегічне управління людським капіталом 
авіатранспортних підприємств")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено системний аналіз соціально-економічних аспектів розвитку 
людського капіталу підприємств авіатранспортної галузі України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67022  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Еволюція законодавчої бази Радянської України 1920-1930-х 
рр. в умовах утвердження тоталітаризму: історичний дискурс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено погляд вчених щодо еволюції законодавчої 
системи Радянської України. Проаналізовано механізм 
функціонування законодавчої гілки влади Радянської України 1920-
1930-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67023  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Вікторія Анатоліївна  
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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 "Репресивно-каральні органи УРСР 1920-1930-х рр. в 
сучасному історичному дискурсі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто складники формування тоталітарного режиму та 
його репресивного органу - Народного комісаріату внутрішніх справ. 
Спектр застосування насильства був надзвичайно широким.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67024  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головачова Алла Андріївна, Богославець Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстраці до твору Томаса Еліота Стернза "Котознавство від старого 

опосума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67025  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Шкулка Світлана Корніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Соціально-економічний розвиток території та 
нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: 
взаємозв'язок, оцінювання, динаміка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виділено напрямки нарощування бюджетноутворювальних податків, 
виходячи з потреб та можливостей соціально-економічного розвитку 
територій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67026  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзятко Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Cюжет та концепція комп'ютерної гри 
"Космические шакалы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67027  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Григоренко Валентин Олегович, 
Карпінська Олена Борисівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-
анексора" у двох частинах   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше наведено визначення держави-анексора та синтезовано варіант 
оцінювання фінансових витрат після дій держави-анексора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67028  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний твір "Управління ризиком на підприємствах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі наведено оцінки ризику на підприємствах, види ризиків 
залежно від джерел їх виникнення, систему внутрішніх механізмів 
нейтралізації ризиків підприємств та їх характеристика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67029  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматков Даніїл Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Статистичні методи контролю: методичні 

вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної 
форми навчання напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта. 
Метрологія, стандартизація та сертифікація, 6.010104 Професійна 
освіта. Охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено коротку інформацію щодо основних етапів збору та 
обробки статистичної інформації на підприємствах різного рівня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67030  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Ширяєва Люмила Володимирівна, 

Стремядін Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичне забезпечення проектування інтеграційних 

бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано методичні принципи і практичні рекомендації з 
розробки організаційно-економічного забезпечення процесу 
проектування бізнес-груп у вітчизняному промисловому виробництві, 
на основі системного та комплексного підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67031  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скворчинська Оксана Іванівна, Богославець Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнки для сайту "Моя школа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67032  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотська Ольга Олександрівна, Димитренко Лариса Вікторівна, 

Петренко Наталія Володимирівна, Заболотська Олександра 
Володимирівна, Москвичова Оксана Анатоліївна, Антоненко 
Олександра Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Контроль якості знань студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі є тексти до теоретичних та практичних дисциплін. Матеріали 
можуть бути використані у навчальному процесі підготовки фахівців з 
викладання англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67033  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Шкулка Світлана Корніївна  
 
Повне ім'я або 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 "Динаміка та моделювання надходжень 

бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено аналіз теоретичних підходів щодо моделювання 
бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67034  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі 
результативності податкової політики держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано апарат щодо моніторингу результативності 
податкової політики, виходячи з положень державотворчого 
патріотизму нації та стратегіології розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67035  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Податкова домінанта державотворчого патріотизму 

нації у конституційно-виборчому процесі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено порівняльний аналіз-розріз конституції у частині виборчого 
процесу стосовно вимог до претендентів на пост голови держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67036  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Податкова політика держави: оцінювання стану на 

основі фіскального інструментарію"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано понятійний апарат щодо податкової політики, 
виходячи з положень державотворчого патріотизму нації та 
стратегічного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67037  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації: оцінювання 
податкової домінанти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовано основи державотворчого патріотизму нації з огляду 
податкової складової та запропоновано кількісний підхід щодо його 
оцінювання в реальному маштабному часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67038  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації як основи 
фінансового забезпечення конституційного ладу" у двох частинах   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше здійснено порівняльний аналіз конституцій щодо фінансового 
забезпечення державотворення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67039  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Григоренко Валентин Олегович  
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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 "Збалансованість фінансової системи і фінансовий 
потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті 
управлінських рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні положення збалансованої фінансової системи 
території та фінансового потенціалу і введено в оборот  його складові: 
пасивний та активний потенціали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67040  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Григоренко Валентин Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Політична передбачуваність - характерна домінанта 

фінансового клімату території"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано інструментарій оцінювання прояву політичної 
передбачуваності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67041  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жван Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Секс - не повод для знакомства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67042  
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Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоровська Мар'яна Іванівна, Ярема Інна Олександрівна, Половко 
Наталя 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)  Брошура "ФАРМАКОТЕРАПІЯ АЛОПЕЦІЇ. ЕКСТЕМПОРАЛЬНІ 
ПРОПИСИ. ФІТОПРЕПАРАТИ. Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі виствітлені питання, що стосуються проведення аналізу 
асортименту готових лікарських та косметичних засобів, 
екстемпоральних прописів і фітопрепаратів у формі зборів та суміші 
ефірних олій, що застосовуються при  різних формах алопецій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67043  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2016  
 
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 "Долгожданное счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67044  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
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  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Логотип з музичним супроводом "UNION 
STАTUS" ("Логотип "UNION STАTUS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір являє собою відеоролик з музичним супроводом, в якому 
відображається логотип, який паризначений для використання 
комп'ютерних ігор та/або комп'ютерних програм на будь-яких 
електронних засобах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67045  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
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  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Логотип з музичним супроводом "MS STАTUS" 

("Логотип "MS STАTUS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою відеоролик з музичним супроводом, в якому 
відображається логотип, який паризначений для використання 
комп'ютерних ігор та/або комп'ютерних програм на будь-яких 
електронних засобах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67046  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Наталія 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)  Ілюстрація до твору Лемоні Снікета "Темрява"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67047  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Вець Тетяна Василівна, Дрозденко 
Анна 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 "Побудова креслення базової конструкції 
жіночих штанів за англійським методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
жіночих штанів за англійською методикою конструювання жіночого 
одягу У. Алдріч на різні розміри і зрости.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67048  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Колосніченко Марина Вікторівна, 
Дрозденко Анна 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 "Побудова креслення базової конструкції 
жіночої сукні за англійським методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
сукні жіночої з вшитим рукавом за англійською методикою 
конструювання та моделювання жіночого одягу У. Алдріч на різні 
розміри і зрости.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67049  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Остапенко Наталія Валентинівна, 
Дрозденко Анна 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 "Побудова креслення базової конструкції 
піджака чоловічого за англійським методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
піджака чоловічого з вшитим рукавом за англійською методикою 
конструювання та моделювання чоловічого одягу У. Алдріч на різні 
розміри і зрости.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67050  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Фролов Іван Васильович, Дрозденко 

Анна 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 "Побудова креслення базової конструкції 

жіночої спідниці за англійським методом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
жіночої спідниці за англійською методикою конструювання та 
моделювання жіночого одягу У. Алдріч на різні розміри і зрости.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67051  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Ігор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Кинематический анализ 

распространения осесимметричных электроупругих волн в полом 
слоистом цилиндре при механическом способе возбуждения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено кліматичний аналіз поширення вісесиметричних 
електропотужних хвиль. Наведено результати числового аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67052  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шлюнь Наталія Володимирівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

270 

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне моделювання стійкості 
бурильних колон в каналах криволінійних свердловин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує розроблену методику комп'ютерного моделювання 
стійкості бурильних колон в каналах криволінійних свердловин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67053  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Людмила 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'ютерний аналіз впливу геометрії долота 

на коливання кружляння бурильної колони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує розроблену на базі теорії гнучких прямолінійних 
стержнів і методів неголономної механіки методику комп'ютерного 
моделювання прогнозування явищ коливань кружляння доліт 
бурильних колон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67054  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заєць Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне моделювання ефектів 

екранування сейсмічних хвиль неоднорідностями геологічних 
структур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67055  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Кунда Неоніла Тарасівна, Чупайленко 
Олексій Андрійович, Лебідь Вікторія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вибір оптимального маршруту руху за 
критерієм привабливості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма застосовується для вибору оптимального 
маршруту руху за критерієм привабливості маршруту у проектах 
перевезень за наявної експертної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67056  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "О распространении 
осесимметричных электроупругих волн в полом слоистом цилиндре 
при электрическом способе возбуждения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено кліматичний аналіз поширення вісесиметричних 
електропружних хвиль. Наведено результати чисельного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67057  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Кунда Неоніла Тарасівна, Чупайленко 
Олексій Андрійович, Лебідь Вікторія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Нечітко-
множинна модель забезпечення взаємозв'язку показників якості 
проектів перевезення вантажів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нечітко-множинна модель забезпечення взаємозв'язку показників 
якості проектів перевезення вантажів дає змогу визначення 
суб'єктивного задоволення клієнта рівнем якості з використанням 
об'єктивних показників якості, отриманих експериментальним 
шляхом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67058  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянич Владислав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісенний твір "Music Like power"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний у жанрі поп-музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67059  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень libDSTU34311.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67060  
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Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень libDSTU28147.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67061  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень libDSTU4145A.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67062  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень libDSTU4145.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67063  
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Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Секреты внутренней силы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67064  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Правова корпорація" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "БОРГ.NET"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для обробки специфічної бази даних (БД боржників 
за отриманими житлово-комунальними послугами, по яких 
провадяться певні юридичні дії) та надає можливість формування 
різноманітних звітів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67065  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів затискного пристрою 
з пневмокамерою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для розрахунку параметрів комбінованих 
затискних пристроїв, які використовуються у різноманітних затискних 
механізмах верстальних пристосувань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67066  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войнаренко Михайло 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)  Літературний твір "Кластери в інституційній економіці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці 

: монографія / М.П. Войнаренко. - Хмельницький : ХНУ, ТОВ "Тріада-
М", 2011. - 502 с. 

 
Анотація   

Досліджено теорію кластерів з позиції інституційного розвитку 
соціально-економічних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67067  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репінський Сергій Володимирович, Петров Олександр Васильович, 

Слабкий Андрій Валентинович, Подоляк Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конвертер тиску та об'ємної витрати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для швидкого і точного переведення значень 
вимірювання тиску, об'ємної витрати та додатково в'язкості 
(динамічної та кінематичної) з одних одиниць в інші, а також з однієї 
системи одиниць в іншу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67068  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій "Таємниця одеських катакомб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67069  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Сухоруков Сергій Іванович, 

Трофимчук 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 "Визначення сил закріплення заготовки при 

точінні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку сили закріплення заготовки, що 
обробляється точінням. Наведено шість варіантів розрахунку сили, що 
залежить від умов закріплення заготовки та виду токарної операції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67070  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sеldom Sign (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Breaking Time"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, що час має великий вплив на долю людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67071  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sеldom Sign (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Your Entertainment"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, що кохання деяких людей є лише розвагою для них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67072  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Травінський Богдан Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Моя стихия. Меняю мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Чекаєш - чекай", "Только ты", "Это Любовь", "Помнишь?", "Моя 
стихия", "Моя мама", "Любимая", "Все сначала", "Для тебя", 
"Послушай, как тебя зовут?", "Будь лучше", "День рождения папы", 
"Если смотреть в твои глаза", "Zeby zmienic swiat", "Mercedes-Benz", 
"It's not the End", "If not you", "I'm with you".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67073  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотська 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)  Монографія "Формування індивідуальності майбутніх учителів-

словесників у професійній підготовці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена актуальній проблемі формування 
індивідуальності студентів українсько-англійського мовного 
середовища під час їх професійної підготовки  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67074  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотська 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)  Навчальний посібник "Методика викладання іноземних мов у ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено сучасні тенденції підготовки фахівців з 
іноземних мов, здійснено аналіз професійної компетенції майбутніх 
учителів іноземних мов та інноваційних технологій викладання 
іноземних мов у ВНЗ, а також розглянуто питання формування 
методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67075  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фантастика, ставшая реальностю" том 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67076  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошова Ірина Іванівна, Доценко Наталія Володимирівна, Павлик 

Ганна Володимирівна, Ситник Вікторія Вікторівна  
 
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)  Літературний твір "Каталоги типових бінарних матриць"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено каталоги типових бінарних матриць для різних 
характеристик матриць. Каталоги призначені для використання при 
вирішенні широкого кола експериментальних комбінаторних задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67077  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: 
психологічні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії узагальнено погляд науковців щодо проблеми 
міжособистісного спілкування осіб похилого віку, розроблено модель 
такого спілкування, запропоновано методи та методики для його 
діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67078  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Пукала Ришард  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проект "Положення про транскордонну науково-

дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем 
державоутворення. Ustalenia Dotyczace transgranicznego laboratorium 
naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze 
finansowo-economicznym"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67079  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Григоренко Валентин Олегович  
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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 "Концепція оптимізованої системи управління 

фінансовим потенціалом території"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67080  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Концепція формування та розвитку державотворчого 

патріотизму нації з позиції податкової домінанти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67081  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодирьов Володимир Олександрович, Татаринов Леонід 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 "Індустріальна конструктивна система: "Збірно-

Монолітний Каркас Універсальний Бетонний - Фламінго" ("Система: 
"З-МКУБ - Фламінго")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета системи забезпечити високий рівень технологій будівництва і 
реставрації житлових, промислових та інших об'єктів нерухомості і 
покращити техніко-економічні показники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67082  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веприцький Роман 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)  Брошура "Посібник стратегії розвитку екології регіонів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі висвітлені питання, що стосуються стратегії розвитку 
екології регіонів. Посібник розроблений з метою урахування в роботі 
всіх регіональних суб'єктів для поліпшення екологічної ситуації 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67083  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маклакова Ольга Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Подари мне счастье заглянуть в зеркало", часть 1. "Начало. 

Знакомство с двойником", частина 2. "О стремлении к совершенству"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У романі описане життя та роздуми людини протягом довгого часу, яка 
всупереч знаходженню між анорексичним полюсом та булімічними 
станами знаходить в собі життєві сили для руху вперед в досягненні 
здоров'я, пізнання істини та набуття в своєму серці Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67084  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 

Андрій Володимирович, Мартинов Сергій Валерійович  
 
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 "Державна 

виконавча служба" ("АРМ "Державна виконавча служба")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації окремих технологічних 
операцій органів державної виконавчої влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67085  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 

Андрій Володимирович, Мартинов Сергій Валерійович  
 
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 "Лізинг КТЗ" 

("АРМ "Лізинг КТЗ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для технологічних операцій суб'єктів 
господарювання в сфері лізингу колісних транспортних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67086  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 

Андрій Володимирович, Мартинов Сергій Валерійович  
 
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 "Нотаріус" 

("АРМ "Нотаріус")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації технологічних операцій 
державних нотаріальних контор та приватних натаріусів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67087  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Олексій Борисович, Єгорова Ольга Юріївна  
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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 "Визначення електромеханічних параметрів 
однофазного асинхронного двигуна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного виконання розрахунку 
електромеханічних та теплових характеристик однофазного 
конденсаторного асинхронного двигуна (з робочою й конденсаторною 
обмотками).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67088  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Наталія Сергіївна, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Захист приймальних трактів бортових радіотехнічних 
систем від дії потужних енергетичних випромінювань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено нове вирішення актуальної наукової задачі з розробки 
методу захисту приймальних трактів бортових радіотехнічних систем 
від впливу потужних електромагнітних випромінювань на основі 
створення попередньої іонізації у вхідних ланцюгах приймального 
тракту за рахунок використання джерел іонізації радіоізотопного типу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67089  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Наталія Сергіївна, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВНІ 
МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ. Методичні вказівки до 
лабораторної роботи "Дослідження технічного стану газотурбінного 
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двигуна методами вібродіагностики" для студентів заочної форми 
навчання спеціальності 7.01010401 і 8.01010401 "Професійна освіта 
(Нафтогазова справа)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено методику проведення заняття, теоретичні відомості, 
послідовність та методичні рекомендації по виконанню роботи, 
контрольні питання, бланк звіту про проведення роботи та приклад 
його оформлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67090  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2016  
 
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". Етап 3: "Основи побудови 
радіолокаційної інформаційної системи моніторингу навколишнього 
середовища (заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67091  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубина Дмитро 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 "Логотип "КАШАЛОТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення букви "К", яка розміщена всередині кола 
ближче до лівої сторони. Коло нестандартної форми та відображене 
яскраво блакитним кольором, а буква "К" відображена білосніжним 
кольором, що нагадує хвіст кита.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67092  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манзер Світлана Анатоліївна, Цілик Наталя 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 твір "Інформаційне та організаційно-методичне 
забезпечення становлення успішної у соціумі особистості у навчально-
виховному процесі колегіуму "Олімп"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67093  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямпольський Леонід Стефанович, Лісовиченко Олег Іванович, 
Олійник Володимир Валентинович  

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

якого належить твір  Складений твір, комп'ютерна програма, літературний письмовий твір 
наукового характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний підручник "Нейротехнології та нейрокомп'ютерні 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс засобів для дистанційно-віртуального навчання з 
використанням інтернет-технологій, виконаний як персональне 
автоматизоване учбове місце студента з проблематики 
нейроінформатики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67094  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Олександр Миколайович, Збарська Анна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Управління розвитком малих форм господарювання на селі"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджується теорія, методологія та практика розвитку аграрних 
малих форм господарювання. Узагальнено сутнісну характеристику 
управління розвитком малих сільськогосподарських підприємств, 
місце у ринкових відносинах, ідентифіковано понятійний апарат та 
встановлено критерії їх розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67095  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Збарський Василь Кузьмович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Ефективність галузі свинарства та формування 

конкурентноспроможності її продукції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами досліджень здійснено аналіз економічної ефективності 
галузі свинарства, перспектив і можливостей формування 
конкурентноспроможності її продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67096  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Гатальська Надія Вікторівна, 

Мавко Мар'яна Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання колориту ландшафту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання даної методики дозволить проаналізувати існуючий 
колорит садово-паркового об'єкту, визначити відповідність 
переважаючих кольорів функцій об'єкту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67097  
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Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Подольхова Маріанна 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Ретроспективний аналіз розвитку та сучасний стан 
дендропарку Клесівського лісництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі натурного обстеження виявлено багатство колекційного 
фонду та різноманіття елементів топіарного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67098  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Гатальська Надія Вікторівна, 
Мавко Мар'яна Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування колориту паркових 
ландшафтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливим аспектом формування колориту паркового середовища є 
забарвлення постійних та умовно-змінних носіїв кольору для їх 
гармонійного поєднання з парковим ландшафтом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67099  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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 "Безсмертне слово кобзаря"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67100  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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 "Ой Тарасе, правдолюбе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67101  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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 "Роман Шухевич"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67102  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Обробка народних пісень "Марш січовиків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67103  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Марш на теми пісень Д. Січинського "Сурма грає, в ряд ставай!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67104  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Обробка композиції Глена Міллера "Я знаю почему"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67105  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Обробка творів сучасних композиторів "Майдан" (на теми 

помаранчевої революції)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67106  
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Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Обробка пісень на тему (ВВВ) Великої Вітчизняної Війни "Фантазия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67107  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Фантазія на тему пісень В. Івасюка "Tscherwona ruta"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67108  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Обробка творів "Der Stadt Ternopil"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67109  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Інструментальна обробка твору М. Вербицького "Ще не вмерла 
Україна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67110  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка обробок для духового оркестру "Сурми кличуть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67111  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Музична збірка "Грає духовий оркестр". Випуск № 1   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67112  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-поетична збірка "Дорога до вічності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67113  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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)  Музично-поетична композиція до 75-ої річниці Голодомору в Україні 
"Мільйони їх - мов колосків на ниві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67114  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
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 "Хорові твори, вокальні ансамблі, ліричні 
пісні, романси, дитячі пісні, інструментальні твори"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67115  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
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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)  Партитура "Як з Бережан до кадри" попурі на теми Р. Купчинського"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67116  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень на вірші тернопільських поетів "Свічка пам'яті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67117  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Анна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика оцінки паливної 

економічності гібридних автомобілів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі пропонується методика оцінки паливної економічності 
гібридних автомобілів для різних країн світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67118  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смушкова Юлія Євгеніївна  
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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)  Збірка оповідань "Reflection. Short stories for movies" ("Reflection")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входить десять новел англійською мовою. Це історії 
самотності та пошуків виходу з неї, відповідальності навіть за те, що 
зроблено лише подумки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67119  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Інтерактивна 
сервісна рекламно-інформаційна система"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма належить до інформаційних технологій, а саме до сервісних 
систем, тобто систем відображення інформації, рекламних платіжних 
систем тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67120  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Ольга Володимирівна, Богославець Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до твору П.П. Бажова "Малахитовая шкатулка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67121  
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Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янголь Валерія Олександрівна, Богославець Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Художнє оформлення кулінарної книги "Тайны кондитера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрації до твору В.С. Ростовського, А.Л. Рогової та Т.Я. Уманець 
"Тайны кондитера".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67122  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і 
радіопрограм для дітей та юнацтва "ЗОЛОТЕ КУРЧА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиток кіно-, телевізійної і радіопродукції світової та української 
класики національних традицій сучасної кіно-телевізійної 
радіопродукції для дітей та юнацтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67123  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кунашев Дмитро Ігорович, Трохименко Олена Петрівна, Соловйов 
Сергій Олександрович, Дзюблик Ірина 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 "Аналіз цифрових мікроскопічних зображень 
субстратзалежних клітинних систем in vitro"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дозволяє кластеризувати вхідні зображення 
субстратзалежних клітинних систем, аналізувати знайдені об'єкти та 
надає можливість створювати базу даних з великої кількості вибраних 
зображень для ведення статистики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67124  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Збірка сценаріїв з умовною назвою "3G - інтернет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сюжети сценаріїв про використання сіті-лайтів як елементів 
зовнішньої реклами, використання стендів як елементів внутрішньої 
реклами, використання кінотеатрів для внутрішньої реклами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67125  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Марія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Моє омріяне натхнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67126  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Балада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67127  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрофа Олег Сергійович (Drofa)  
 
Повне ім'я 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 "Янголи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67128  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Валентин Вячеславович  
 
Повне ім'я або 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 плачь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67129  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Останемся друзьями"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

298 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67130  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Сердцу не прикажешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67131  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "У меня внутри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67132  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олег Петрович, Богаєвський Олександр Борисович, 
Борисенко Анна Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розрахунок еквівалентної 
витрати палива електромобілями у різних країнах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений аналіз паливної економічності електромобілів Nissan Leaf 
та Mitsubishi i-MiEV.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67133  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Микола Вікторович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Підвищення ефективності 

системи ціноутворення на підприємстві засобами сучасного 
математичного аналізу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підвищення ефективеності існуючих методів ціноутворення може 
ґрунтуватися на математико-статистичних методах, які на даний час 
не знайшли широкого поширення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67134  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Геннадій Костянтинович  
 
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 "Лукашенко Лимитед"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга заснована на реальних подіях, розкриває проблеми взаємодії 
людини і системи, заснованої на авторитаризмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67135  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів змінного магнітного 
поля яке дифундує у провідну тонкостінну оболонку "Дифузія МП" 
("Дифузія МП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначенням програми є розрахунок параметрів змінного магнітного 
поля, що проникає в тонкостінну оболонку з електропровідного 
матеріалу. Процес розглядається в квазістаціонарному наближенні, яке 
описується рівняннями класичної електродинаміки, без урахування 
хвильових процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67136  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Getting acquainted: ACourse in Communicative Skills"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник охоплює такі аспекти вивчення мови: 
фонетичний, лексичний та граматичний, і передбачає формування та 
розвиток умінь та навичок монологічного та діалогічного мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67137  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "At the Hotel: A Course in Communicative Skills"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для закріплення знань про вживання основних 
лексичних одиниць з теми "У готелі".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67138  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "CAFE 45" ("45")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67139  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Олег Давидович, Веретельнікова 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)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

"Обслуговування клієнтів автосервісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Марков О.Д., Веретельнікова Н.В. Обслуговування 

клієнтів автосервісу - Київ : Каравела, 2015. - 260 с. 
 
Анотація   

Розглянуто процес обслуговування клієнтів автосервісу. Розроблена 
модель проектування процесу обслуговування. Наведена методика 
аналізу та підвищення рівня зрілості підприємства на основі принципів 
менеджменту якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67140  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулик Вікторія Сергіївна  
 
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)  Навчальний посібник "Білоруський народний танець у дитячому 

хореографічному колективі. Комплекс навчально-методичного 
забезпечення предмета "Народно-сценічний танець"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67141  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінартович Дмитро Костянтинович  
 
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 "Мобілізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Курс молодого бійця", "Ой, люлі-люлі", 
"Непроханий гість", "Алло, брате", "Вісім метрів", "Волонтерка", 
"Бойовий офіцер", "Втеча", "Сапер", "Медсестра", "Морський 
піхотинець", "Я повернуся".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67142  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Ти Киянин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли композиції: "Лечу над Дніпром", "Nathalie, Nathalie", 
"Серед своїх", "Ти Киянин", "Don't help me up", "Етюд. Двоє над містом", 
"Night Club", "День добігає кінця", "У корку на Б.Ж.".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67143  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Комплексный метод повышения ресурсов 
памяти и активизации познавательных процессов "MNEМОЛИФТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить теоретичні аспекти та опис комплексу практичних 
заходів поліпшення показників пам'яті людини. Комплексний метод, 
що описується, включає практичну мотиваційну роботу, основи 
аутотренінгу, вправи з розвитку концентрації, творчі завдання, 
мнемотехніки, вербально-сугестивні протоколи та має практичне 
застосування у формі семінару-тренінгу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67144  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгира Тетяна Ігорівна, Савченко Марія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67145  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Дмитро Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІВІАР" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Box Deamon - Драйвер для "Управління 

мережі вендінгових апаратів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління вендінговими апаратами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67146  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Box Server - Серверне рішення для 
"Управління мережі вендінгових апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління вендінговими апаратами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67147  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Box Controller - Контролер дій для 
"Управління мережі вендінгових апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління вендінговими апаратами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67148  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зібаров Володимир Віталійович, Костенко Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SyncManager" ("КП "SyncManager")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67149  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67150  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаківський Вадим Олегович, Костенко Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67151  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрофа Олег Сергійович (Drofa), Ткаченко Тимур Фіруддінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Янголи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67152  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатенко Олег Вікторович, Михайлов Володимир Волевич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче 
підприємство "Інформаційні технології" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IT-Enterprise"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для комплексної системи управління 
підприємством та групою підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67153  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Ольга Володимирівна, Сірик Аліна Олегівна, Породько 

Петро 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 "Prophylaxis of accidents 1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена за допомогою моніторингу, розрахунку 
кількісних оцінок різновидів ризику травмування, визначення 
черговості запровадження та вибору варіантів заходів для 
профілактики нещасних випадків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67154  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксютенко Олена Іванівна, Матющенко Іван Олексійович, Гайдучик 

Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Науково-практична програма "Впровадження об'єкт-

методу "Бюро розслідувань" на прикладі пілотного проекту "OM-BR"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами пропонується алгоритм вирішення проблем, що існують в 
галузі права в частині захисту інтересів фізичних та юридичних осіб у 
нагальності збору необхідних та достатніх доказів на стадіях досудового 
чи судового провадження з використанням надання якісних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67155  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Георгій В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Premier E-ducation Hub"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для організації навчання персоналу підприємств 
сфери обслуговування, готелів і ресторанів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67156  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман-повість "В поисках любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67157  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарадовий Володимир Володимирович, Авраменко Ольга 
Валентинівна  

 
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 "Аналіз енергії хвильового руху в 
гідродинамічній системі з твердим дном - шар з вільною поверхнею" 
("Wave - Energy")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67158  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Светлый, Павло Світлий (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Изначальная любовь или исцеление чувств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67159  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Маруняк Андрій Володимирович, 

Зінов'єв Олександр Сергійович, Дроздова Євгенія 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 "Zirot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67160  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвідь Наталія Віталіївна, Мартинюк Петро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для математичного 
моделювання фільтраційного руйнування грунтових гребель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою використання систем програмування для 
моделювання фільтраційних процесів в тілі ґрунтової греблі в 
тривимірному випадку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67161  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарецька Марина Гураліївна  
 
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 "ПРОЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИ-
КОРРЕКЦИОННАЯ МЕТОДИКА "УСТАНОВКИ И ЛИЧНОСТЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено для застосування у роботі психолога та психотерапевта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67162  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Світлана Михайлівна, Соболь Андрій Володимирович  
 
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 "Організатор тестувань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє підготувати матеріали для проведення 
атестаційних заходів у формі тестування з забезпеченням достатнього 
рівня варіативності, а також спростити процес їх перевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67163  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Наталія Сергіївна  
 
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 визначення напрямків розвитку 

ринкових можливостей промислових підприємств на засадах 
інноваційного маркетингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний підхід базується на встановленні ступеня задоволення та 
співвідношення запитів споживачів і виробників з урахуванням стадій 
життєвого циклу товарів і ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67164  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Руслан Веніамінович  
 
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 "Строчки о жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли твори, що були написані у 2012-2016 роках у місті 
Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67165  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інновації в організації навчально-виховного процесу 
та системи управління освітою вищих педагогічних навчальних 
закладів України І-ІІ рівнів акредитації (2002-2011 рр.) у трактуванні 
вітчизняних дослідників"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При досліджені використовувались методи аналізу і синтезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67166  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березанська Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Фінансове забезпечення вищих педагогічних 

навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у 2002-2014 рр. 
Історіографія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67167  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєв Андрій Павлович (Андрей Альтанов)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Где нет горизонта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67168  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 "Водоворот любви"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67169  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 "Летчику Николаю Козлову посвящается"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67170  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 "Шерше ля фам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67171  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 "Признание в любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67172  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 "Днепр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67173  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Збалансована дієта Гончарової Л.В. 
"Diet good health - it is the perfect body", "Healthy body" (HB)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця дієта нормалізує процентний вміст повноцінного білка (60-70 %), 
вуглеводів та жирів у добовому раціоні, і при кожному прийомі їжі, 
зокрема, сприяє процесу омолодження і регенерації тканинної 
структури органів і систем, іммуномодуляції та сприяє відновленню 
обмінних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67174  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо), Коваль Тетяна Григорівна, 
Сухін Володимир Вікторович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ангелы любви"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67175  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Виноваты звезды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67176  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко 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 "World of the outdoor advertising" ("WOA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67177  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 & spa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67178  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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 "А мої сімнадцять літ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "А мої сімнадцять літ", "А ти в країні Дивосвіт", "А 
я кохаю тебе", "Надія", "Наречена", "Чуже життя".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67179  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "О жизни святых МАТРОН АНЕМНЯСЕВСКОЙ и 
МОСКОВСКОЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга написана за позовом душі автора та бажанням розповісти 
людям про її улюблених святих Матрон, які і після смерті моляться 
Богу про нас і допомогають нам у вирішенні наших життєвих проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67180  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Галина 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 "Адаптація індикаторних груп макрофітів для 

визначення індексу Майєра"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод призначений для біологічної оцінки якості води з 
використанням тестових груп гідробіонтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67181  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамаюнова Валентина Василівна, Музика Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Зернова 
продуктивність озимого жита та тритикале в умовах південного степу 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати досліджень щодо продуктивності озимих зернових 
культур, а саме пшениці, ячменю, жита. Встановлено, що врожайність 
зерна озимих культур, що досліджуються, значно залежить від умов 
року та змінюється під впливом фону живлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67182  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кибальна Неля 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)  Навчально-методичний посібник "Організаційні засади виховання 
професійної відповідальності у особового складу органів і підрозділів 
цивільного захисту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику аналізується в єдиному комплексі основні структурні 
елементи процесу виховання професійної відповідальності особового 
складу органів і підрозділів цивільного захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67183  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кибальна Неля 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)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації щодо виховання 
професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту у 
профільних вищих навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях викладені основні принципи, особливості процесу 
сучасного виховання фахівців цивільного захисту, рекомендації з 
планування, організації та методики цієї роботи в умовах профільного 
ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67184  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кибальна Неля Анатоліївна, Маладика Ігор Григорович, Шкарабура 
Микола 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)  Навчальний посібник "Професійна підготовка особового складу в 
органах і підрозділах цивільного захисту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі узагальнено існуючі матеріали щодо організації професійної 
підготовки особового складу в органах і підрозділах цивільного 
захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67185  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матюхін Дмитро Анатолійович  
 
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)  Збірка творів "Програма загальноміського заходу "Фестиваль сім'ї" 
"Щаслива родина - міцна країна!" "Запорізький край об'єднує родини" 
("Програма заходу "Фестиваль сім'ї")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з вступної частини та чотирнадцяти пунктів, кожен з 
яких окремо та детально визначають час, місце розташування та опис 
культурно-масових заходів, що проводяться в рамках фестивалю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67186  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67187  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жевляков Костянтин Вячеславович, Косторниченко Марія Олегівна, 
Білоган Тарас Михайлович, Друзь Антоніна Іванівна, Дмитречко 
Володимир Михайлович, Кравчук Юлія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ЯРМЕЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система планування ресурсів підприємства 
YarMel ERP" ("YarMel ERP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем 
управління діяльністю підприємства. Основним призначенням системи 
є автоматизація обліку управління, маркетингу та управління 
взаємовідносинами із клієнтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67188  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладенький Тарас Михайлович, Гладенький Михайло 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)  Історичний твір "Стаціонарний табір військовополонених № 371 / 
Stationary camp prisoners of the war 371"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історичні факти про утримання більше тисячі голландських 
військовослужбовців у німецькому таборі для військовополонених на 
території м. Станіслава (тепер Івано-Франківськ), а також про те, як 
українські повстанці відкрили нову сторінку співпраці між двома 
європейськими націями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67189  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутенко Максим Володимирович, Садовий Микола Ілліч, 
Трифонова Олена 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 "Теорія Великого вибуху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє переглянути періоди розвитку Всесвіту за однією 
космологічною моделлю, яка носить назву Великий Вибух. В робочій 
області вікна  програми розміщені об'єкти, які розділені на групи, які 
символізують періоди розвитку Всесвіту. В кожному періоді розміщені 
моделі частинок, які зароджувались та існували в даний період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67190  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Легенда Карпат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про життя і діяльність Олекси Довбуша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67191  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

До збірки увійшли такі композиції: "Жива вода", "Зацілуй", "Танець 
під дощем", "Я жива", "I'm Olive". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67192  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горкуша Оксана 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)  Військова драма-містерія "Мій Довбуш. Невигадана легенда (записано 
з життя самого Довбуша напередодні його народження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито особливості психології воїна, змальовуються методи 
його адаптації до мирного середовища, простежуються всі ознаки 
ПТСР та способи подолання цього стану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67193  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Предисловие Любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67194  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рафальський Костянтин Анатолійович  
 
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 "Amon-Ra"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "До дна", "Револьвер", "Amon-Ra".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67195  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Kinetic 
RACING"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67196  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "История о Великих Звездах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67197  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Костянтин Петрович  
 
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 практичного характеру 
"Международный гуманитарный проект "Парус мира"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Парус мира" - створення найбільшого за всю історію людства 
парусного судна з деревини і його навколосвітня експедиція під егідою 
ООН з місією миру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67198  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Анна Костянтинівна, Кулаковська Тетяна Леонідівна, 
Савруцький Богдан Володимирович  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Воїни Духу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм присвячений подіям, пов'язаним із захистом Донецького 
аеропорту під час проведення антитерористичної операції в Україні у 
січні 2014 року.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

323 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67199  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горлов Петро Іванович, Сіохін Валерій Дмитрович, Поліщук Ігор 
Костянтинович, Волох Анатолій Михайлович, Долинний Віктор 
Іванович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Видовий склад, чисельність та 
територіальний розподіл кажанів на період весняної та осінньої 
міграції, розмноження і зимівлі на ділянках ВЕС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено ступінь впливу вітрових установок на тварин. Здійснено 
обробку видового складу, динаміки добової та сезонної активності, 
залежності від погодних умов, поширення кажанів площадкою ВЕС, 
виявлення видів, що змінюються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67200  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горлов Петро Іванович, Сіохін Валерій Дмитрович, Долинний Віктор 
Іванович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Підходи та методики проведення 
моніторингових досліджень на площадках ВЕС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опробовані спеціальні методики для створення експертного висновку 
щодо орнітологічного стану територій з площадками, де плануються, 
знаходяться в стадії будівництва чи вже працюють вітрові 
електростанції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67201  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Семен Андрійович  
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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)  Кіносценарій "Пілігрими"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє Пілігримів вирушають до центру Землі в пошуках кращого світу і 
самих себе. Їх шлях сповнений несподіваних зустрічей. Врешті-решт 
Внутрішній світ виявляється зовсім не таким, як уявляється. Поява 
людини ламає звичний порядок та приводить до страшних наслідків. 
Це історія про час, простір та смерть.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67202  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Семен Андрійович  
 
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)  Режисерський сценарій документального фільму "Історія Зимового 
саду" ("TWGT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія фільму базується на долі павільйону квітникарства 
колишнього ВДНГ та її старої працівниці Валентини Вороніної, яка 
підтримує цей простір, вкладаючи туди своє власне життя, коли 
раптом після сорока п'яти років роботи її просять піти на пенсію. Вона 
ж впевнена, що всі рослини без неї загинуть.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67203  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Свято Хризантем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

325 

Анотація   
Невідома магічна сила не дає радіоактивній хвилі зашкодити жінці-
цілительниці після ядерного вибуху в день свята хризантем, натомість 
зовсім стерши її пам'ять та особистість. Дівчина-лікар по крупицях 
відновлює її свідомість, коли стає зрозуміло, що тягар спогадів може 
стати для старої невід'ємним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67204  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несинова Світлана Василівна, Грищенко Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини у механізмі забезпечення прав людини і громадянина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається інститут Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини як важливий елемент механізму  позасудового захисту 
прав людини. Розкриваються основні повноваження та функції 
омбудсмена при реалізації захисту прав. Наводяться пропозиції щодо 
удосконалення даного інституту для більш ефективного дотримання та 
захисту прав людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67205  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 

вишивки бісером "КАРТИНИ ЦЕРКОВНОЇ ТЕМАТИКИ (формат А4)"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67206  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "НАТЮРЄЛЬ (формат А5)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67207  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 

вишивки бісером "НАТЮРМОРТИ (формат А4)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67208  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ЛИКИ СВЯТИХ (формат А5)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67209  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ (формат А3)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67210  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 

вишивки бісером "КАРТИНИ РЕАЛІЇ (формат А2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67211  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 

вишивки бісером "СОРОЧКИ ЧОЛОВІЧІ (формат А2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67212  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлічний Антон Олексійович  
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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)  Пісня "Steps of Spring"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67213  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілюгін Андрій Валентинович, Шерстюк Олег Олексійович, Устенко 
Роман Леонідович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний контроль знань студентів-
медиків з предмету нормальна анатомія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє викладачам та студентам ВНЗ медичного профілю 
швидко та об'єктивно оцінювати рівень знань, що суттєво підвищує 
ефективність навчання, скорочує час на проведення контролю знань і 
виключає суб'єктивне відношення викладачів до студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67214  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельбоєнко Олена Миколаївна, Пшеничний Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ілюстрації до української народної казки "Івасик-Телесик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67215  
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Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Тарас Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Дизайн етикеток "Наливки зі Львова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить варіанти художнього кольорового виконання етикеток 
для алкогольних напоїв під торговельними марками "Наливки зі 
Львова" та "Панська чарка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67216  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Тарас Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Дизайн інтер'єрів магазинів "Наливки зі Львова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить варіанти внутрішнього інтер'єру та зовнішнього вигляду 
дизайну магазинів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67217  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Тарас Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Наливки зі 

Львова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить варіанти художньо-графічного кольорового виконання 
дизайну логотипу "Наливки зі Львова".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67218  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Дотик Пінзеля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій досліджує життя і творчість видатного вітчизняного 
скульптора Іоана Григорія Пінзеня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67219  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолдак Богдан Олексійович, Наталя Уварова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Таїна священної гори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таємниці Кам'яної Могили. Міфи, легенди та дійсність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67220  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір прикладного характеру "Формат Т3D" - революционная модель 
квантового восприятия в психологии кино"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сьогодні в кіно ми маємо кластичне сприйняття фільму. Автор 
пропонує модель нового сприйняття в кіно на основі психологічного 
феномену ("тотальне сприйняття"). Для прогресивних сценаристів і 
режисерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67221  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр 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)  Книга "Фантомная терапия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі психолога-цілителя дається нова доктрина здоров'я людини. 
Автор пропонує читачеві нове сприйняття зцілення людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67222  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Історичний твір "Просветитель из Умани"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67223  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Володимир Пантелеймонович  
 
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 "Защитный распорядительный 
краудфандинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67224  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Мірошніченко Сергій 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 "Сині Крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67225  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Колискова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67226  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Молитва за Україну"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67227  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дощі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67228  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або 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  67229  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Попов Максим 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 "Таксо-свин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67230  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Попов Максим 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 "Ніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67231  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67232  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Попов Максим 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 "Новорічна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67233  
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Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rozhden (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до музичного твору "Так и быть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67234  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Наталія Сергіївна  
 
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 обгрунтування проектів 
інноваційного розвитку ринкових можливостей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений методичний підхід з урахуванням ринкових можливостей, 
який передбачає кількісну багатофакторну оцінку рівня успіху і ризику 
проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67235  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Шикунов Олександр Анатолійович, Калашник Владимир 
Олександрович, Жижко Вікторія Володимирівна, Пінчук Олена 
Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "ВАГОНИ 
ПАСАЖИРСЬКІ. Типова програма і методика випробувань вагонів, 
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відремонтованих капітально-відновлювальним ремонтом (КВР) на 
міцнісні та ходові якості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67236  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Жижко Вікторія Володимирівна, 

Костенко Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

проведения испытаний колесной пары без букс для вагонов по 
определению геометрических размеров, параметров шероховатости, 
параметров формирования, балансировки, маркировки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67237  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Жижко Вікторія Володимирівна, 
Костенко Юрій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
проведения испытаний оси черновой по определению геометрических 
размеров, качества поверхности, прозвучиваемости, механических 
свойств, структуры и химического состава"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67238  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Жижко Вікторія Володимирівна, 
Костенко Юрій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
проведения испытаний оси чистовой вагонной по определению 
геометрических размеров, качества поверхности, прозвучиваемости, 
маркировки, усталостных характеристик и поверхностного 
упрочнения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67239  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчак Олександр Васильович, Давлетханова Олена Хаматівна, 
Кислиця Михайло Анатолійович, Концеба Сергій Михайлович, Марін 
Борис Миколайович, Миколайчук Ярослав Леонідович, Михайлишина 
Любов Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Уманський національний університет садівництва 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Прикладні інформаційні технології в 
інженерних розрахунках (інформаційно-аналітичні панелі)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для студентів за напрямом підготовки "Процеси, машини 
та обладнання агропромислового виробництва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67240  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кроленко Олександр Ігоревич, Івлєва (псевдонім), Боголюбов Дмитро 
Едуардович  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень та музичних творів "Спираль времени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Камелот", "Щит і меч", "Поле Куликова", 
"Последняя ночь Жанны Дарк",  "Бастион","Не бойся, не смотри, не 
плач", "Эльсинор", "Кюре", "Ave Maria", "Спираль времени", 
"Идеального из Ламанчи", "Волшебное утро". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67241  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубченко Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Гриць і Змієва гора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віршована казка про школяра Гриця, який підмовив друзів йти 
шукати місце на Змієвій горі, де може ховатися Змій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67242  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубченко Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Чари старого лісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віршована казка про хлопчика Сергійка, який живе в селі біля старого 
величезного лісу, який славився тим, що лише діти могли туди ходити, 
бо дорослих лякала і відганяла таємна сила.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67243  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотвочого мистецтва "Вірменський Хачкар у 
петриківському розписі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли 12 картин. На кожній картині автор зобразив 
вірменський Хачкар у стилі петриківського розпису, поєднавши 
українську та вірменську культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67244  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатович Сергій Ромуальдович, Якушенко Олександр Сергійович, 

Краснопольський Володимир Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "GrackSkinP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення чисельного моделювання 
багатоосередкової пошкодженості елементів авіаційних конструкцій з 
багатьма концентраторами напруження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67245  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Наталія Федорівна  
 
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 "Організація запитів до бази даних за 

допомогою середовища Visual Studio 2013"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою програми є організація ефективного доступу до даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67246  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олексій 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 "AREA HEALTH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67247  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотвочого мистецтва "Зображення логотипу "RIKAS 
MEDICAL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67248  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Віра Михайлівна, Міхєєв Олександр Миколайович, Маджд 
Світлана Михайлівна, Кулинич Яна Іванівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сучасна методологія оцінки 
структурно-функціональних змін водних екосистем річок - внаслідок 
постійно діючого техногенного навантаження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В роботі представлена методологія розробки екологічної оцінки змін 
структурно-функціональних особливостей розвитку водних екосистем 
річок за умов постійного техногенного впливу на них. Запропоновано 
для використання комплексні біоценотичні індикатори дії, стану, 
реагування, а також інтегральний критерій екологічної відповідності їх 
стабільного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67249  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень libCMS.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67250  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень libKAM.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67251  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
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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 "Програмний модуль криптографічних 
перетворень libOCSP.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67252  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень libTSP.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67253  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-DSTU28147.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67254  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
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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 "Програмний модуль криптографічних 
перетворень QBT-DSTU4145А.lib"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67255  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-DSTU34311.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67256  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-КАМ.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67257  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
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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 "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-DSTU4145.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67258  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-CMS.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67259  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT.TSP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67260  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
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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 "Програмний модуль криптографічних 
перетворень QBT.PKCS8"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67261  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT.CERTIFICATE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67262  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT.KAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67263  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
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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 "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-OCSP.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67264  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 

перетворень QBT-TSP.lib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67265  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александер Олександр Іоанович  
 
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 ювелірних виробів 

амулетів і талісманів "Ноу-хау Александера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67266  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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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 науково-практичного характеру "Представление взаимодействия 
между предприятиями на основе волнового подхода и теории полей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вдосконалені методологічні основи формування відносин між 
підприємствами в ринковому середовищі на основі системного та 
хвильового підходів за допомогою обґрунтування польової природи 
взаємодій підприємства з партнерами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67267  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розвиток конкурентного 
потенціалу як основа забезпечення конкурентноспроможності в ході 
реструктуризації підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67268  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шершенюк Олена Миколаївна  
 
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 "Рекомендації щодо 
удосконалення методичного підходу до урахування ризиків в 
інвестиційно-інноваційних проектах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено вдосконалений підхід до врахування ризиків інноваційних 
проектів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67269  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка вартості брендів 
автомобілебудівних підприємств за методом "IS.IM.LN.LC"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод ґрунтується на бальній та вартісній оцінці складових бренда 
(торговельна марка, імідж бренда, життєвий цикл бренда).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67270  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Широян Асмік Артурівна  
 
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 "Broken love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Broken love",  "The code".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67271  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Мазуренко Віталій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система класифікації 
сеймічних сигналів на основі нейронної мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма розроблена на мові програмування С++ і може 
використовуватись установами, які займаються моніторингом 
сейсмічної активності Землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67272  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Крилик Олександр Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний аналіз валютних пар за 

допомогою ковзних середніх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові програмування Delphi XE і може 
використовуватися установами, які займаються біржовою торгівлею 
при розв'язанні задач прогнозування стану валютного ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67273  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Бистрик 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 "Інтелектуальний модуль прогнозування 

відвідувань супермаркетів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67274  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Тимощук Тарас Анатолійович  
 
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 № 42, 2016 
 

350 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль прогнозування 
прибутку підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67275  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 

Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я так чекав"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67276  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 

Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Тобі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67277  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67278  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 

Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Від Бажань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67279  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

твору (творів)  Пісня "I fall"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67280  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Куди йти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67281  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 

Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Long Way"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67282  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67283  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

твору (творів)  Пісня "No sense"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67284  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

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

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67285  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левинець Максим Сергійович, Коба Ігор Миколайович, Задворний 
Роман Ігорович, Калашник Сергій Миколайович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Come Back"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67286  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "AgroPilot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок польоту фермера на транспортному засобі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67287  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Вікторія Сергіївна, Єсіпова Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Менеджмент освіти: методичні вказівки по 
організації та плануванню самостійної роботи при кредитно-
трансферній організації навчального процесу для студентів денної та 
заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У  виданні представлено методичні вказівки по організації та 
плануванню самостійної роботи, спрямовані на відпрацювання 
отриманих знань і накопичення досвіду з вирішення питань 
менеджменту освітньої організації у сучасних умовах специфіки і 
особливостей  діяльності навчальних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67288  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків (дизайн-розробка) "Zoo-Toys"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи образів тварин, призначені для втілення у вигляді м'якої 
іграшки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67289  
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Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків до книги "Кумедні Чуваки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для розвитку творчого бачення  дітей молодшого 
шкільного віку, вивчення таблиці множення та засвоєння гармонійних 
кольорових поєднань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67290  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків до книги "Мій друг зайчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для дітей дошкільного віку, покликаний формувати у 
дитини гармонію свого внутрішнього "Я", виховувати любов до 
навчання і пізнання світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67291  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Тамара Анатоліївна, Романюк Іванна Дмитрівна, Іотенко 

Маріана Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Благодійна організація "Благодійний фонд "Фонд справедливого 

фінансування" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Любий щоденник..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Щоденник містить в собі важливу інформацію - те, що потрібно знати 
кожній дівчинці-підлітку. Завдяки історії героїні щоденника - Анни-
Марії, що проходить через усі складнощі підліткового віку, 
розкриваються важливі теми, що допомагають дівчинці знайти 
відповіді на хвилюючі питання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67292  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович, Кожушко Світлана Павлівна, 
Кабанова Марина Романівна, Никоненко Наталія Валеріївна  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Тлумачний словник-мінімум з психології англо-
українсько-російський / Psychological explanatory thesaurus english-
ukrainian-russian"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67293  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягнюк Оксана Валеріївна, Іванов-Ахметов Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ілюстрації до збірки віршів Ганни Чубач "Мрійники"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67294  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястремська Альона Володимирівна, Іванов-Ахметов Володимир 
Михайлович  

 
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 ілюстрацій до книги Джеральда Даррелла "Моя семья и другие 
звери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67295  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінов'єва Євгенія Яківна  
 
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 "Память, которой не будет конца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67296  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Щорічний календар К.А. Мазанова з правою і лівою 

колонками окремо для місяців з 31 днем і окремо для місяців з числами 
від 28 до 30"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор пропонує в щорічних календарях робити вставки малюнків між 
місяцями в яких 31 день, а саме між липнем та серпнем та між груднем 
та січнем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67297  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Зображення "Angry Fish Tactical" ("AFTactical")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67298  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карускевич Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Зображення "Soundvariol"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67299  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-

психологічний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У центрі наукового інтересу знаходиться створений у результаті філо- 
та соціогенезу механізму, що вивчає всю систему репродуктивних подій 
в житті особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67300  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Сергій Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукова школа Українського науково-дослідного 

інституту географії та картографії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії охарактеризовано особливості становлення та розвитку 
наукової школи Українського науково-дослідного інституту географії 
та картографії, який діяв у Харкові впродовж 1927-1934 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67301  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотська Ольга Олександрівна, Заболотська Олександра 

Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Самостійна робота студентів з 

дисципліни практика УПМ англійської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник рекомендовано для студентів 1-2 курсів спеціальності: 
філологія (англійська, німецька мова та література). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67302  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Вікторія Валентинівна, Чепа Мирослав-Любомир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Історико-культурні передумови становлення 

Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведено, що психологічна думка та наука даного регіону відображені  
у розвитку теологічного, філософського, літературного, мовознавчого 
та сучасного наукового напрямків Полтавської психологічної школи.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

360 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67303  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрова Наталія 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 "Colors of life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67304  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Олена 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 "Благодійна діяльність жінок в освіті України (XVII-
XVIII століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Благодійна діяльність жінок в освіті України (XVII-
XVIII століття) : монографія /Олена Ільченко. - Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2013. - 374 с. 

 
Анотація   

Для науковців, викладачів, студентів, а також для широкого загалу 
читачів, яких цікавлять питання історії України, вітчизняної 
педагогіки, теорії та історії жіночого руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67305  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавська Євгенія 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)  Посібник "Английский для тебя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розрахований на широке коло читачів. Стаття для 
поліглотів та поради щодо вивчення англійської мови будуть всім до 
вподоби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67306  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-методичний твір "Технологія та обладнання. Тестовий 

контроль знань по темі: "Конструкція і робота швейної машини 1022 
класу" для студентів денної і заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Дизайн" та 6.051602 
"Технологія виробів легкої промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено конструктивну схему швейної машини 1022 класу та 
тестовий контроль знань, який містить тридцять питань і п'ять 
варіантів відповідей на кожне питання, бланк для відповіді студента та 
бланк з вірними відповідями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67307  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штомпель Вячеслав 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 "Universal logistics application" ("Комп'ютерна 

програма "ULA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для керування процесами прийому/видачі, 
маршрутиризації, транспортування, видачі відправлень, таких як 
листи, документи, бандеролі, посилки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67308  
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Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
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 "At the edge"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67309  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Віктор Миколайович, Внукова Ксенія Вікторівна  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методична нотна збірка "Музыкальная фактура в помощь гитаристу"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67310  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Віктор Миколайович, Внукова Ксенія Вікторівна  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методична нотна збірка "Основи технического развития 

начинающого гитариста" ("Методична нотна збірка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67311  
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Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латигіна Наталія Анатоліївна  
 
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 "Іслам: Шлях крізь століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто процес виникнення та розповсюдження ісламу як світової 
релігії, проаналізовано основи ісламської віри, догмати і культову 
практику ісламу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67312  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольчук Микола Степанович, Корольчук Валентина Миколаївна, 
Ржевський Геннадій Миколайович, Миронець Сергій Миколайович, 
Зазимко Оксана Володимирівна, Осьодло Василь Ілліч  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Практична психологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить узагальнені та систематизовані науково-практичні 
здобутки у сучасній психології в галузі практичної психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67313  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопко Валерія Василівна, Бенько Микола Миколайович, Бакурова 
Олена Анатоліївна, Задніпровський Олександр Григорович, 
Гончаренко Олена Миколаївна, Зима Юлія Петрівна, Король Світлана 
Яківна, Фоміна Олена Володимирівна, Карпенко Дар'я Вікторівна, 
Мазіна Олександра 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дисциплінарна матриця управлінської звітності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено проблеми формування управлінської звітності 
в умовах застосування інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67314  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тетяна Іванівна, Дупляк Тетяна 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Виставковий бізнес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено теоретичним, методологічним і практичним 
питанням управління виставковим бізнесом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67315  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Юлія Миколаївна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ілюстрацій до книги "Гончаренко Ю.М. "Через ліс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67316  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорян Софія Вагифівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

365 

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67317  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позняк Олексій Володимирович, Малиновська Олена Анатоліївна, 

Майданік Ірина Петрівна, Гнатюк Тетяна Олегівна, Мостова Ірина 
Олександрівна, Шишкіна Людмила Янівна, Скибчук Анастасія 
Андріївна, Навара Аліна Євгенівна  

 
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 

"Довгострокові наслідки зовнішніх трудових міграцій населення 
України: методологія та практика оцінювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено комплексне дослідження зовнішніх трудових міграцій 
населення України та їх впливу на довгостроковий соціально-
економічний розвиток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67318  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Олександр Миколайович, Рингач Наталія Олександрівна, 

Левчук Наталія Михайлівна, Палій Олена Михайлівна , Шевчук 
Павло Євгенович, Рудницький Омелян Павлович, Ковбасюк Алла 
Борисівна, Кулик Наталія Володимирівна, Лущик Людмила 
Вікторівна, Хвалинська Віта Володимирівна  

 
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 

"Демографічні хвилі в Україні: моделювання та прогнозування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розширено базу даних абсолютних, відносних та модельних 
(табличних) демографічних показників за період 1850-2014 рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67319  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрації до книги "Троє цуценят покидають Париж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Троє цуценят покидають Париж : Вірші : Для мол. шк. 

віку / Пер. з фр. ; [Упоряд. О.І. Жупанський ; Вступне слово Г.П. Кочура] ; 
Мал. О.А. Ігнащенко. - К. : Веселка, 1991. - 151 с. : іл. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67320  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрації до книги "Муха-Цокотуха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67321  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрації до книги "Гидке каченя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андерсен Ганс Крістіан Гидке каченя : Казка. Для 

дошк. віку / Пер. з дат. О.Д. Іваненко ; Мал. О.А. Ігнащенко. - К. : 
Веселка, 1985. - 23 с., іл. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67322  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безсмертна Катерина Вікторівна, Іванов-Ахметов Василь Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ілюстрації до книги Дена Хоррінгтона "Техаський холдет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67323  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
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 садово-паркового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Арт-об'єктів статуй 
"Солодощі" ("Солодощі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається із 6 арт-об'єктів з серії "Холостяк". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67324  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
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 "Око" ("Око")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

368 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67325  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Контраст відчуттів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається із 5 картин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67326  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Сила тяжіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 2 картин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67327  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Фактура в інтер'єрі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з двох картин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67328  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Геометрія почуттів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 7 картин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67329  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Кандєєва Віра Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення механізму інноваційно-інвестиційної 

діяльності промислових підприємств на основі використання 
структурної моделі університетського округу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67330  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодирьов Володимир Олександрович, Коломоєць Олександр 

Андронович  
 
Повне ім'я або 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 "Індустріальна конструктивна Система: "Збірно-

Монолітний Каркас Універсальний Бетонний - Канал" (Система: "З-
МКУБ-Канал")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Мета: проаналізувати існуючий стан проектування і будівництва 
зрошувальних магістральних судноплавних каналів і об'єктів 
берегоукріплення з використанням збірних залізобетонних 
конструкцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67331  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Валерій Миколайович, Іваннікова-Миргородська 
Ольга Валеріївна  

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

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

твору (творів)  Науковий шрифт "Шрифт-скоропис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для скорописного відображення словесної 
інформації. Інформативний ряд в творі представлений у вигляді 
таблиць стилізованих символів, що знаходяться в асоціативному 
зв'язку з кириличними літерами алфавіту, а також наукового 
трактування механізму формування шрифту-скоропису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67332  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Володимир 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 "Кривава війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67333  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабчевська Тетяна Олександрівна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
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)  Ілюстрації до казки "Рукавичка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67334  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Волчица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67335  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Без ответа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67336  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

372 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67337  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Холостая пуля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67338  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Источник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67339  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Мистер другой"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67340  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Ветряные мельницы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67341  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67342  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Вместо слов Будды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67343  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Дудочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67344  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67345  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфіменко Маргарита Володимирівна (Маргарита Бовт)  
 
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 "Текстильна іграшка "Котик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67346  
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Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лохвицька Любов 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)  Навчальний посібник "Особистість дошкільника: дорога до Я-
морального"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лохвицька Л.В. Особистість дошкільника : Дорога до 
Я-морального : [навч. посіб.] / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль : 
Мандрівець, 2016. - 408 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67347  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Контуш Олена Степанівна  
 
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 "На заробітки до Італії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67348  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Петро Васильович  
 
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 "200 

років родоводу Петришин в с. Гірське (Горуцько) Миколаївського 
району, Львівської області, Україна, Галичина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлена хронологія генетичного розвитку роду Петришин 
на одному подвір'ї в с. Гірське з 1918 до 2015 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67349  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір науково-практичного характеру "Таблиця "Дерево 

життя родоводу Петришин на протязі 200 років в с. (Горуцько) Гірське  
Миколаївського району Львівської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлена хронологія генетичного розвитку роду Петришин 
на одному подвір'ї в с. Гірське з 1918 до 2015 років. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67350  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роженцева Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "А мне бы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67351  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роженцева Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Моя любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67352  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67353  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Маленька Українка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67354  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67355  
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Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Синдром Старой Ведьмы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Панічний страх та почуття невідворотності переслідували мене з тієї 
ночі, коли я вперше побачила її - загадкову істоту, що з'являється до 
мене вночі у вигляді чорного згустку диму. Іноді вона могла тінню 
промайнути переді мною. Іноді вона постійно була на видноті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67356  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
музичний твір без тексту, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Music Tempo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67357  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Поетична збірка (тексти пісень) "Тримати висоту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

379 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67358  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Мои игры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67359  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвич 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)  Стаття "Пути совершенствования системы налогообложения лесного 
хозяйства в Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67360  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвич 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)  Стаття "Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у 
забезпеченні екологічної політики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67361  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвич 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)  Стаття "Методичні засади визначення податкового та екологічного 
зборів з водокористувачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67362  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Страхування як інструмент реалізації економічної політики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67363  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості агрегатування посівного машинно-
тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні 
просапних культур в умовах півдня України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено математичну модель роботи асиметричного посівного 
агрегата, перевірено його працездатність. Практичне використання 
асиметричного посівного агрегата для посіву й міжрядного обробітку 
дозволяє зменшити витрати праці на переобладнання  у 22 рази, а 
питомі капіталовкладення - в 5 разів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67364  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веприцький Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Посібник стратегії розвитку інформаційних технологій 

регіонального управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлені питання, що стосуються створення умов для 
розробки та планового впровадження і реалізації Всеукраїнської 
програми "ІЕ-Регіон", а саме: формування єдиної геоінформаційної 
моделі управління областями, поліпшення якості послуг органів влади, 
підвищення безпеки в регіонах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67365  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Професіограма фахівця з програмної інженерії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено професіограму інженера з програмного забезпечення на 
основі компетентістного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67366  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління майном"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Механізм цієї системи здатний оперативно відображати інформацію, 
узагальнюючи або навпаки розділяючи наявні інформаційні ресурси у 
відповідності із запитом і необхідністю. Використовуючи 
автоматизовану систему можливо забезпечити результативне 
управління майном та задовольнити зростаючі потреби на доступ до 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67367  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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 "Теоретико-правові питання забезпечення  стратегії 
кібербезпеки в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням визначення ролі наукових та навчальних 
установ України в забезпеченні реалізації державної стратегії 
кібербезпеки та інформаційної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67368  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретико-правове розуміння агресії як складової 
обмеження суверенітету держави в сучасному світі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу складових елементів 
агресії та правових форм її втілення у зовнішньо-політичній діяльності 
Росії як правонаступника СРСР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67369  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерський Олег 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)  Наукова стаття "Теоретико-правові новації викладання курсу 
інформаційного права у ВНЗ України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням формування в інформаційному праві 
новітніх теоретико-правових вчень. Дані концепції дають нове 
уявлення про суб'єктивний та об'єктивний склад інформаційних 
правових відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67370  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерський Олег 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)  Наукова стаття "Фундаментально-правові аспекти децентралізації 
влади в Україні: поняття, ризики, шляхи втілення в життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням сучасного теоретико-правового 
розуміння децентралізації влади та шляхам і ризикам втілення 
відповідної реформи владних структур в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67371  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Галина Вікторівна, Штученко Ірина Євгенівна  
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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 "Опис трансформаційної гри "Ікігай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра допомагає отримати комплексне бачення проблемної ситуації та 
визначити можливі шляхи для її вирішення. Гра реалізує наступні 
задачі: пропонує новий погляд на ситуацію, навчає відповідальності за 
життєві вчинки, формує комунікативні навички. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67372  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка креслень "Гребнесмазыватель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67373  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Іванович, Сергієнко Оксана Вікторівна, Осенін Юрій 
Юрійович  

 
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 "Форсунка в сборе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Форсунка призначена для подачі сипкого матеріалу під колесо 
транспортного засобу. Креслення форсунки містить складальний 
кресленик, специфікацію до нього та кресленики елементів, які є її 
складовими. Наведено тривимірні моделі форсунки та її складових.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67374  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Іванович, Сергієнко Оксана Вікторівна, Осенін Юрій 
Юрійович  

 
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 "Дозатор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дозатор призначений для дозування сипкого матеріалу під колесо 
транспортного засобу. Креслення дозатора містить складальний 
кресленик, специфікацію до нього та кресленики елементів, які є її 
складовими. Наведено тривимірні моделі дозатора та його складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67375  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Іванович, Сергієнко Оксана Вікторівна, Осенін Юрій 
Юрійович  

 
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 "Устройство для смазки гребней колес 
железнодорожного транспортного средства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пристрій призначено для змащення гребенів коліс залізничного 
транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67376  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Великий герб України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виготовлений з деревини або з полімерних матеріалів, 
розфарбований в жовто-блакитні кольори та закріплений на основі з 
ДВП і обтягнений тканиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67377  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодір Ольга Леонідівна, Величко Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика моделювання 
фарбоперенесення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволяє прогнозувати показники, що визначають кількість 
перенесеної фарби та оптичні характеристики відбитка та дозволяє 
виключити натурний експеримент зі значними матеріальними та 
енергетичними витратами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67378  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейгензеер Володимир Іванович (Вова Гейзер)  
 
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 "Бурштин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67379  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Мальчевський Ігор Анатолійович, 
Беспалов Сергій Анатолійович, Кочешев Ігор Олександрович, 
Пустовойт Михайло Михайлович, Голоцуков Геннадій 
Володимирович, Щетинін Ігор Євгенович, Ніколенко Дмитро 
Іванович, Іванов Сергій Миколайович, Кірсанов Віктор Федорович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розподілена інформаційна технологія 
підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. 
Підсистема забезпечення проведення конкурсу науково-технічних 
проектів установ НАН України" ("РІТ НОД НАН України. ПЗ КНТП") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для інформатизації діяльності суб'єктів НАН 
України, які беруть участь у процесах відкриття, експертизи, 
виконання, контролю та обліку конкурсу науково-технічних проектів 
НАН України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67380  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінова Наталія Анатоліївна, Табуранська Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Верифікація, моніторинг та фінансування 

соціальних виплат-2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це інтегрована система для здійснення вертифікації та моніторингу 
достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахуванння та 
отримання соціальних виплат, пільг, субсидій пенсій і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67381  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривонос Євген Володимирович  
 
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 

"HYDRAFLEX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67382  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 
отримання персональних даних та реалізації механізмів контролю 
доступу до БЕН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оброблення результатів сканування 
біометричного паспорта та зчитування інформації з 
машинозчитувальної зони безконтактного електронного носія (БЕН) за 
допомогою спеціального оптичного пристрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67383  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Я нібито не одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли "Я нібито не одна", "А ти не лізь", "Вітер перемін", 
"Де ти є", "Догрався", "Звичайна річ", "Звірині лови", "Іди на 
зустріч", "Ляльки",  "Не питай", "Потрапила в історію", "Ревнощі", 
"Сіра осінь - щира осінь", "Смериковий сон", "Ти пробачиш мені", 
"Тисяча світів", "Хай не болить", "Ходи до мене".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67384  
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Дата реєстрації авторського права  18.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для проведення 
первинного логічного контролю якості та коректності отримання 
персональних даних відповідно до вимог ISO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для здійснення контролю якості зображення під 
час фотографування особи, а також якості зображення відбитків 
пальців у процесі їх сканування та приведення отриманих зображень 
шляхом коригування відповідно до вимог ISO.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67385  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Route 66"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція квесту полягає в дослідженні кімнат та предметів, що 
знаходяться в них, вирішенні завдань для знаходження ключа від 
вхідних дверей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67386  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покидіна Анна 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)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Черно-белая история"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

390 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція квесту полягає в дослідженні кімнат та предметів, що 
знаходяться в них, вирішенні завдань для знаходження ключа від 
вхідних дверей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67387  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадлун Володимир Володимирович  
 
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)  Сценарій гри "Сценарий квеста "FBI: Служебное расследование"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція квесту полягає в дослідженні кімнат та предметів, що 
знаходяться в них, вирішенні завдань для знаходження ключа від 
вхідних дверей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67388  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покидіна Анна 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)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Гробница фараона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція квесту полягає в дослідженні кімнат та предметів, що 
знаходяться в них, вирішенні завдань для знаходження ключа від 
вхідних дверей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67389  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Битва шпионов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція квесту полягає в дослідженні кімнат та предметів, що 
знаходяться в них, вирішенні завдань для знаходження ключа від 
вхідних дверей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67390  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадлун Володимир Володимирович  
 
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)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Кинотеатр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція квесту полягає в дослідженні кімнат та предметів, що 
знаходяться в них, вирішенні завдань для знаходження ключа від 
вхідних дверей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67391  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дана Кавеліна (псевдонім), Кузіна Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка з ілюстраціями "Паперова людина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67392  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга-комікс з ілюстраціями "Эпос о Гильгамеше"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67393  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Синопсис "Hot Instagram"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67394  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володимир Шрам (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 "Кохана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67395  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Есе "Я не здамся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67396  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alex Nademski, My Sweet Satellite (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67397  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокроусова Олена Романівна, Черняк Людмила Володимирівна, 
Андрієвська Людмила Валентинівна, Стретович Світлана Сергіївна  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації до лабораторних робіт студентів денної і 
заочної форм навчання "Товарознавство. Взуттєві та хутряні вироби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67398  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасальский Богдан Кирилович, Чикун Надія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Хімія. Лабораторний практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник ознайомлює з властивостями органічних та 
неорганічних речовин, а також з явищами та процесами колоїдної хімії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67399  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрій Олексій 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 "Mobile multifunctional diagnostical medical 
device Monitor" ("MMDMD Monitor")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для галузі медицини, а саме для діагностичних 
приладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67400  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Іван Геннадійович, Сакін Владислав Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Архитектура и функциональные системы 
plannershow.biz"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір описує роботу професійного інструменту, призначеного для 
артистів, інвесторів та концертних площадок, мета якого 
автоматизувати взаємодію між ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67401  
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Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "У пошуках себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67402  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Васильович, Шевченко Юлія Вікторівна, Павлов 
Олександр Вікторович, Боюн Юрій Андрійович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Новая методика VIVAT тренировки 
пловцов для достижения супервысоких результатов" ("VIVAT" - 
Виктор Васильевич Ткаченко")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає розвиток сили і витривалості спортсменів з 
використанням як загальнодоступних тренажерів, штанги, гантелей, 
так і спеціальних тренажерів для плавців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67403  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Родіонова Катерина Олександрівна, Палій 
Андрій Павлович, Ведмідь Олександр Володимирович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-практичні аспекти забезпечення гігієни рук 
обслуговуючого персоналу галузі тваринництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
З метою гігієнічної санації рук обслуговуючого персоналу галузі 
тваринництва нами запропоновано застосувати ряд антисептичних 
засобів, почергове використання яких дозволяє знизити негативний 
вплив на шкіряний покрив хімічних сполук, попереджає формування 
резистентності у мікроорганізмів, а також дозволяє підтримувати 
чистоту рук на високому гігієнічному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67404  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Анжеліка Володимирівна, Гладкова Ольга Миколаївна  
 
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 "Автоматизована система управління 
рухомим об'єктом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації ігрового треку з дистанційно 
керованими рухомими платформами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67405  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самарін Юрій Сергійович, Король Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товаріщєство с огранічєнной отвєтствєнностью "КВАНТЕКС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Системный программный модуль сетевого 
протокола сверхбыстрой сходимости сетевых телекоммуникационных 
устройств (коммутаторов, маршрутизаторов) - Quantex QRing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Quantex QRing - це протокол комунікації Ethernet з автоматичним 
захистом у режимі реального часу. Протокол забезпечує передання без 
затримок послуг відео.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67406  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самарін Юрій Сергійович, Фролов Максім Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товаріщєство с огранічєнной отвєтствєнностью "КВАНТЕКС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Системный программный модуль "Система 
распознавания инвентарных номеров вагонов Quantex TechnoPark для 
автоматизированной системы контроля за грузом и целостности 
вагонов в движении (АСК ГЦВ) - Quantex TechnoPark"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Системний програмний модуль розпізнавання номерів вагонів 
автоматизованої системи контролю за вантажем у русі в 
автоматичному режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67407  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самарін Юрій Сергійович, Макашов Ілля Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товаріщєство с огранічєнной отвєтствєнностью "КВАНТЕКС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Операционная система для приемо-

передающих коммутационных программно-аппаратных устройств 
(коммутаторов, маршрутизаторов) - Quanteх Operating System (QOS)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Quanteх Operating System - це операційна система мережевих 
пристроїв, що призначена для організації діалогу з користувачем, 
керування апаратурою й ресурсами мережевих пристроїв. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67408  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузирина Дмитро 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 "AUTO 

PERFUME"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67409  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "ПРОЕКТ "Нові космічні технології для 
вирішення глобальних проблем людської цивілізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67410  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна ікона "Святий Іван Павло 
ІІ" в червоному / Religious icon POPE SAINT JOHN PAUL II in red"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Святий Католицької церкви, канонізований в 2014 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67411  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна ікона "Святий Іван Павло 
ІІ" в жовтому / Religious icon POPE SAINT JOHN PAUL II in yellow"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67412  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна коптична ікона "Св. Марія 
з Ісусом на троне" / Religious Coptic icon "St. Mary & Jesus Enthroned"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67413  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна коптична ікона "Ісус" / 

Religious Coptic icon "Jesus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67414  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна ікона "Блаженна мати 
Тереза" / Religious icon "Blessed Teresa of Calcutta"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Блаженна мати Тереза - католицька черниця, засновниця доброчинних 
місій, лауреат Нобелівської премії за 1979 рік. Впродовж понад 40 років 
допомагала злиденним і сиротам у м. Калькутті в Індії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67415  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна коптична ікона "Остання 

вечеря Ісуса Христа" / Religious Coptic icon "Jesus Last Supper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Остання вечеря Ісуса Христа з учнями-апостолами напередодні 
страстей, на якій він запровадив Таїнство Євхаристії (Причастя: Мт. 
26: 17-29), відбулася вона у Великий Четвер у Сіонській Світлиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67416  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Релігійна коптична ікона "Святий 

Марк" / Religious Coptic icon "St. Mark"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67417  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Где деньги?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір про управління обліком на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67418  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гослер Ольга Володимирівна (Вінтон Мирослава Володимирівна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Пісня до Матері Божої"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67419  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леушина Олена Анатоліївна (Леоніді)  
 
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 "Судьбы причудливый каприз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67420  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірякова Леонія Василівна  
 
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)  Збірка віршів "З Україною в серці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входить 61 вірш.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67421  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занкевич Станіслав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Fabulous babe"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67422  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занкевич Станіслав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "The Sun"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67423  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

403 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Can this dance save us?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67424  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масленніков Євген Іванович, Кузнєцов Едуард Анатолійович, 

Філиппова Світлана Валеріївна, Сафонов Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інноваційна економіка: теоретичні та практичні 

аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретично-методичні та практичні аспекти інноваційної 
економіки в умовах трансформаційних змін. Представлено результати 
наукових досліджень та наукові пропозиції науковців університетів 
України. Започатковано наукову дискусію щодо розвитку інноваційної 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67425  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш 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 "Архів клієнтських справ "ДокБС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення та використання електронного 
архіву документів клієнтів банків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67426  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій музичного фестивалю "На крилах України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67427  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Євгенія 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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Метод 

Радіонової Є.П. нейрофізіологічного хіромасажу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис авторського методу хіромасажу, який 
передбачає визначення у пацієнта проблемних зон. В творі описано 
послідовні масажні процедури на призначений курс масажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67428  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Євгенія 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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Метод 
Радіонової Є.П. м'язево-структурного лікувально-профілактичного 
хіромасажу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис авторського методу. Описано послідовні 
масажні дії, кожна з яких проводиться шляхом здійснення фахівцем 
руками масажних прийомів - хіромасажу, що дозволяє підвищити 
ефективність такого масажу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67429  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Євгенія 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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Метод 
Радіонової Є.П. гемолімфатичного хіромасажу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис авторського методу масажу, який виконують 
шляхом масажного впливу на артеріально-венозну систему та на 
лімфатичну систему пацієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67430  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпченко Володимир 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)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Творча манера арт-лайн 
(мистецтво лінії) в живописі художника Володимира Слєпченка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів складається із творів образотворчого мистецтва, які 
увійшли до наступних живописних проектів: проект "Київ як портрет", 
проект "Обрані часом", серія "Галерея портретів славетних українців" і 
серія "Генії світової цивілізації", проект "РОЖАНИЦЯ" тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67431  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних 
осередків на українських землях (XVІІІ - початок ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фазан В.В. Просвітницько-виховна діяльність Лавр - 
духовних осередків на українських землях (XVІІІ - початок ХХ 
століття) : монографія / В.В. Фазан. - Полтава : ПНПУ імені В.Г. 
Короленка, 2014. - 378 с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67432  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук "Розвиток благодійності на середньому Подніпров'ї 
(кінець XVIII - початок ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67433  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Історія благодійності на середньому 

Подніпров'ї (із найдавніших часів до початку ХХІ ст.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67434  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67435  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Андрій Сергійович, Осипенко Ігор Миколайович, 
Мацієвський Вадим Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Програмний продукт "Система електронного документообігу та обліку 
"DocS" ("СЕД "DocS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"СЕД "DocS" є засобом інформатизації та призначена для 
автоматизації процесів створення, обробки, відправлення, передачі, 
отримання, зберігання, використання та знищення електронних 
документів, які відбуваються з використанням перевірки цілісності та, 
в разі необхідності, з підтвердженням факту одержання таких 
документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67436  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович, Корнєва Зоя Михайлівна, 
Авсюкевич Юлія Сергіївна, Жевага Валентина Анатоліївна, 
Дегтярьова Юлія 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 "Речі першої професійної необхідності. Підручник з 
англійської мови для студентів 1 курсу технічних та економічних 
спеціальностей. Книга для студента та Робочий зошит"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник є повністю орієнтованим на комунікацію у професійних 
цілях у всіх чотирьох видах мовленєвої діяльності: говорінні, 
аудіюванні, читанні, письмі та навчає тим видам англомовної 
мовленнєвої комунікації, які неодмінно використовуються в 
професійній діяльності будь-якого фахівця у всіх технічних та 
економічних галузях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67437  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовкун Тетяна Вікторівна  
 
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 

"БІПОЛІН-ЕКО" та спосіб його застосування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі проведених досліджень встановлено позитивну дію 
ветеринарного препарату Біополін-Еко на організм тварини, а також 
доведено його ефективність при профілактиці та лікуванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67438  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Олена Олександрівна, Адаменко Віктор Володимирович, 

Олійник Людмила 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)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Модель 

оцінювання розвитку фінансової системи "3+3" ("Модель ОРФС 3+3")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67439  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодирьов Володимир Олександрович, Фесенко Микола 
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 "Індустріальна конструктивна Система "Збірно-
Монолітний Каркас Універсальний Бетонний - Термінал" ("Система 
"З-МКУБ-Термінал")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67440  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографічних творів "New exceptional design and corporate 

identity for the cafe (restaurant) "Van Gogh" / "Новый авторский дизайн 
и фирменный стиль кафе (ресторана) "Ван Гог"  ("Design cafe 
(restaurant) "Van Gogh" + Logo")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67441  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка статей "Описательные статьи с рекомендациями о формате, 

подготовке и использовании в обучении прогамм Английский клуб ТВ 
/ Описові статті з рекомендаціями про формат, підготовку і 
використання в навчальній програмі Англійський клуб ТБ / Descriptive 
articles with recommendations on the format, preparation and use in 
learning English Club TV programs" ("Описание программ ECTV / 
ECTV programs description / Опис програм ECTV")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67442  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Тексты обучающих фильмов Английский клуб ТВ / 
Тексти навчальних фільмів Англійський клуб ТБ / Scripts of "English 
Club TV" learning programs" ("Scripts of "English Club TV" learning 
programs")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67443  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "New fashion project "Enamel ART Museum 
BAGS" ("Enamel ART Museum BAGS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67444  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Перспективні технології використання палива: 
методичні вказівки по виконанню магістерської кваліфікаційної 
роботи за напрямком "Дослідження та розрахунки процесів газифікації 
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твердого палива на парокисневому дутті під тиском" для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 8.05060103 "Теплові 
електричні станції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наведено стислу інформацію щодо математичної моделі 
процесу газифікації вугілля та результатів її застосування в тепловій 
енергетиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67445  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Лісовенко Анна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-методичний твір "Комплекс психодіагностичних методик 

дослідження заздрощів особистості: "Методика "Соціальні настанови 
особистості відносно заздрощів"; "Процедура "Шкала самооцінки 
показників заздрісності"; "Тест-методика "диференціальна 
діагностика схильності особистості до заздрощів (ДІЗА)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета роботи - розробити психодіагностичний інструментарій для 
виявлення структурних показників (компонентів) переживання 
заздрощів, котрі у даному дослідженні аналізуються з позиції 
континуально-ієрархічного підходу О.П. Саннікової.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67446  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Харковенко Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Форматування інформації при представленні 

результатів наукових досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові програмування JavaScript і може 
використовуватися для оформлення результатів наукових досліджень 
за будь-якими шаблонами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67447  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Патентование как один из видов патентно-
лицензионной деятельности научно-практического учреждения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті викладено основні поняття інтелектуальної власності згідно з 
чинним законодавством України. Запропоновано алгоритм дій, 
пов'язаних з набуттям прав на об'єкти інтелектуальної власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67448  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Фамильний герб Виктора Завирюхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67449  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаевська Людмила 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 "Відкритий освітній проект "Крок до науки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Ідея проекту полягає в популяризації науки як фундаменту розвитку 
людства та сфери діяльності особистості шляхом розвитку і підтримки 
творчої та обдарованої молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67450  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обєднін Сергій Дмитрович, Кузнєцова Яна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод прогнозування мотивації складової для 

досягнення мети людиною - "Алгоритм С.Д. Обєдніна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Із застосуванням розробленого методу можна отримати фактичні і 
прогнозні (майбутні) дані, на підставі яких експерт складає висновок 
для використання в подальшій розробці програми мотиваційної 
складової для досягнення мети людиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67451  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Наталя Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Внутрішнє положення про організацію 

аналітичної роботи на підприємстві з метою мінімізації ризиків та 
небезпек його стійкому функціонуванню"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67452  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Внутрішнє положення про порядок 
перевірки облікової інформації та встановлення її достовірності і 
надійності при прийнятті рішень в системі економічної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67453  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Наталя Юріївна, Бондар Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика оцінювання стратегії 

суб'єкта господарювання на основі обліково-аналітичних даних 
стратегічного управлінського обліку в системі економічної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика присвячена оцінюванню поточної стратегії суб'єктів 
господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного 
управлінського обліку, проведенню порівняльного аналізу на предмет 
зниження ризиків в системі економічної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67454  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепітько Валерій Юрійович, Журавель Володимир Андрійович, 

Стороженко Сергій Володимирович, Авдєєва Галина Костянтинівна  
 
Повне ім'я або 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-практичний твір "Профіль вбивці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Профіль вбивці" являє собою інформаційну систему даних, яка 
дозволяє побудувати профіль ймовірного вбивці  на основі 700 довідок 
про результати розслідування вбивств, 1000 матеріалів узагальнення 
кримінальних справ та 200 вироків суду. Пошук відомостей і їх обробка 
здійснюється за допомогою електронно-обчислювальної машини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67455  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горєлова Ірина Юріївна (Высоцкая Ирина)  
 
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 "Дорога без начала и конца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші відтворюють щирі думки і почуття автора. Головною тематикою 
збірки є тема кохання, філософія життя, релігійні роздуми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67456  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Чаговець Віта Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Вплив ІТ-інновацій на розвиток регіональних 

підприємств роздрібної торгівлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано стан розвитку інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури та впровадження ІКТ у сфері роздрібної торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67457  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаговець Віта Віталіївна, Чаговець Любов 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 "Модель взаємодії викладача і студентів в 

інформаційно-освітньому середовищі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Описано розроблену на принципах системного підходу загальну модель 
взаємодії викладача і студентів в інформаційно-освітньому середовищі. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67458  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джума Вадим Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Заради себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшло 11 графічних зображень з включенням, відповідно, і 
11 словосполучень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67459  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Богдан Олександрович, Жарікова Ірина Володимирівна, 

Невлюдова Вікторія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система 

проектирования гибких коммутационных структур "Flexible РCD 
Designer" ("Flexible РCD Designer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний модуль призначений для проектування друкованих плат 
та комутаційних шлейфів на основі гнучких базових матеріалів за 
заданими параметрами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67460  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Золота осінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67461  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MEMFIS AKA (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 "HYPE" ("MEMFIS AKA - HYPE")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67462  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Оксана Володимирівна  
 
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 "Made in КсениЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка написана під впливом та враженнями від свята Воскресіння 
Господнього та присячена родині автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67463  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ровний Анатолій Степанович, Галимський Володимир 

Олександрович, Бойченко Наталя Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Физическая и технико-тактическая подготовка 

каратистов [киокушинкай] на этапе предварительной базовой 
подготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ровный А.С. Физическая и технико-тактическая 

подготовка каратистов [киокушинкай] на этапе предварительной 
базовой подготовки : монография / А.С. Ровный, В.А. Галимский, Н.В. 
Бойченко. - Х. : ХНАДУ, 2016. - 248 с. 

 
Анотація   

У монографії представлена нова система навчання техніці за 
допомогою спеціальних технічних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67464  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ровний Анатолій Степанович, Ільїн Володимир Миколайович, Лізогуб 

Володимир Сергійович, Ровна 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)  Підручник "Фізіологія спортивної діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ровний А.С. Фізіологія спортивної діяльності / А.С. 

Ровний, В.М. Ільїн, В.С. Лізогуб, О.О. Ровна. - Х., ХНАДУ. - 2015. - 556 с. 
 
Анотація   

Підручник рекомендовано для студентів навчальних закладів 
фізичного виховання і спорту III-IV рівня акредитації, аспірантів, 
викладачів галузі фізичного виховання, тренерів з різних видів спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67465  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Правила проведення змагань з 

"Атлетики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67466  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Правила турніру-гри "Удари по воротах 

(рукою)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67467  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Правила турніру-гри "Удари по воротах 

(ногою)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67468  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнійчук Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Зовнішторгвидав України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна система 

"PROZORRO" ("ІТС "PROZORRO")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модуля електронного Аукціону, Центральної 
бази даних, системи пошуку та оприлюднення інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67469  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
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 "Магическая книга Агобена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67470  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зазимко Оксана Володимирівна, Корольчук Микола Степанович, 

Корольчук Валентина Миколаївна, Лагутіна Тетяна Михайлівна, 
Миронець Сергій Миколайович, Ржевський Геннадій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія реклами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перше українське видання, в якому розкрито основи психології 
реклами як галузі психологічної науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67471  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, 

Юхименко Володимир Васильович, Костюченко Валентина 
Миколаївна, Кудирко Людмила Петрівна, Гринюк Наталія Андріївна, 
Кам'янецька Оксана Володимирівна, Донченко Олена Олегівна, Бохан 
Аліна Василівна, Іксарова Наталія Олександрівна, Дугінець Галина 
Володимирівна, Головня Юлія Ігорівна, Ладиченко Катерина Іллівна, 
Тронько Віра Володимирівна, Дьяченко Ольга Володимирівна, 
Артамонова Галина Володимирівна, Зубко Олена Віталіївна, 
Вишинська Тетяна Леонідівна, Гутафель Віктор Валерійович, 
Покотилюк Лариса Петрівна, Кравець Катерина Петрівна, Головачова 
Ольга Сергіївна, Севрук Ірина Миколаївна, Хапатнюковський Микола 
Миколайович, Пугачевська Катерина Сергіївна  
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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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Економічний суверенітет України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено наукову концепцію збереження 
економічного суверенітету України в умовах посилення дисбалансів у 
міжнародному економічному просторі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67472  
 
Дата реєстрації авторського права  26.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Склабінський Всеволод Іванович, 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 "Classification in vortex flow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку процесу класифікації і сепарації 
гранул у вихровому грануляторі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67473  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Анна 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 "Тендер Хаб" ("КП "Тендер Хаб")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційний ресурс призначений для забезпечення проведення 
процедури електронних реверсивних аукціонів та тендерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67474  
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Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір учбово-практичного характеру "Світова музична 

література. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл естетичного 
виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нова програма є спробою допомогти викладачам музичної літератури 
подолати інерцію та стереотипи в методиці викладання цієї дисципліни 
в ДМШ, розвинути творчий потенціал як викладачів, так і учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67475  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 

Гордієнко Тетяна 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)  Підручник "Періодична повірка засобів вимірювальної техніки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Періодична повірка засобів вимірювальної техніки. 

Підручник : Величко О.М., Коломієць Л.В., Гордієнко Т.Б. / за ред. 
Величко О.М. - Одеса : - Бондаренко М.О., 2016. - 240 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67476  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна 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)  Підручник "Звірення національних еталонів та міжлабораторні 
порівняльні випробовування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Звірення національних еталонів та міжлабораторні 
порівняльні випробовування. : Підручник / Величко О.Н., Коломієць 
Л.В., Гордієнко Т.Б. - Одеса : Бондаренко М.О., 2015. - 210 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67477  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 

Гордієнко Тетяна 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)  Підручник "Оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оцінювання відповідності засобів вимірювальної 

техніки. : Підручник :  Величко О.М., Коломієць Л.В., Гордієнко Т.Б. / 
за ред. Величко О.М. - Одеса : -  Бондаренко М.О., 2016. - 266 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67478  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Аліса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій до повнометражного документального фільму "Домашні 

ігри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сценарію історія про Аліну Шилову, якій цього року 
виповнилося 20 років. Вона - професійна футболістка. І сезон 2016-2017 
стане поворотним в її житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67479  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Камелія" ("Пригоди конячки Камелії")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казки про конячку Камелію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67480  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра)  
 
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)  Літературний сценарій анімаційного серіалу "Камелія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серіал про веселу, добру, розумну конячку Камелію. У Камелії багато 
друзів, яким вона завжди готова прийти на допомогу. У серіалі 
висвітлюються такі теми як виховання, безпека життя дитини, дружба. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67481  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракова Катерина Олегівна, Біттер Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 

музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Весела блок-флейта. 1 частина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний навчальний посібник гри на блок-флейті для дітей віком від 
5-ти років. Містить теоретичні знання, практичні вправи гри на блок-
флейті, авторські вірші на твори та обробки українських народних 
пісень, розвиваючі творчі завдання та відповіді до них, словник 
музичних термінів, клавір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67482  
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Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Станіслав Валерійович, Мілевська Тетяна 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)  Науковий твір "Перспективи формульного фінансування вищої освіти 
в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження світового досвіду формульного фінансування 
вищої освіти. Розглянуто переваги та недоліки формульного 
фінансування. Наведено типові формули. Розглянуто можливості 
застосування формульного фінансування вищої освіти в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67483  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Циклічність розвитку економіки України в контексті 
її політико-правових трансформацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена дослідженню циклічності розвитку економіки 
України за роки її незалежності в умовах її політико-правових 
трансформацій. Виявлено проблему впливу політичних трансформацій 
на соціально-економічний розвиток держави. Розроблено методичний 
підхід до дослідження еволюційного розвитку економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67484  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальні положення регулювання 
професійного розподілу продуктивних сил на регіональних ринках 
праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто та обґрунтовано методологічні елементи дослідження на 
основі теоретичного дослідження даної проблематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67485  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Чанкіна Ірина Володимирівна, 

Гольтяєва Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Исследование влияния внешней среды на развитие 

отечественных предприятий в кризисных условиях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено методичний підхід до оцінки впливу зовнішнього 
середовища на процес розвитку підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67486  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Неубаерова Еріка, Аксьонова Ірина 

Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "The Comparative Analysis of Higher Educational 

Institutions Funding in different countries"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються основні підходи до фінансування вищих 
навчальних закладів з громадських і державних джерел, наведені 
рекомендації для країн Східної Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67487  
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Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Чаплинський Тимофій 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 "Інтелектуальний модуль аналізу міграційних 
потоків у Європі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє проаналізувати поведінку міграційного потоку, 
опираючись на попередню статистику, з використанням методу 
лінійної регресії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67488  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Дубровіна Надія 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 "Peculiarities of non-linear develоpment of Ukrainian 
economy: causes and tendencies"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений аналіз тенденцій основних макроекономічних показників і 
динаміки державного боргу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67489  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Геннадій Борисович  
 
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)  Твір технічного характеру "Отводы (угольники) прямоугольные 
крутоизогнутые (R - 1Dн) холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір технічного характеру написаний для використання в технічних 
умовах, складається з текстового матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67490  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Геннадій Борисович  
 
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)  Твір технічного характеру "Трубы бесшовные тонкостенные малых 
диаметров из молибденовых и ниобиевых сплавов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний для використання в технічних умовах, складається з 
текстового матеріалу та таблиць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67491  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесюк Альона 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)  Науковий твір "Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств: 
комплексна оцінка та шляхи покращення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено нові теоретико-методичні підходи до комплексної оцінки 
фінансового стану сільськогосподарських підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67492  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Цзи Вей Доу Шу. Базова інтерпретація. Книга 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга буде провідником і підкаже як інтерпретувати Зірки в 
Палацах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67493  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калита Петро Якович  
 
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 "Деловое совершенство - основа успеха и 
конкурентоспособности компаний и экономик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізуються поняття: якість, ділова досконалість і системний 
менеджмент у сучасному розумінні. Аргументується ключова роль 
досконалості для забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
та економіки вцілому в умовах насичених ринків. Досліджуються 
особливості менеджменту як основа досконалості підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67494  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Дмитриченко Андрій Миколайович, 
Лущай Юрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Проектне 
управління партнерствами підприємств автомобільного транспорту в 
забезпеченні функцій технічного обслуговування та поточного ремонту 
транспортних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропоновано модель проектного управління розвитком партнерств 
підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функцій 
технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних 
засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67495  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петунін Андрій Володимирович, Ткачук Лілія Миколаївна  
 
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)  Стаття "Дослідження ринку вантажних автомобільних перевезень 

України за сучасних умов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проаналізовані тенденції ринку вантажних автоперевезень 
України. На основі нормативних та статистичних даних проведено 
розрахунки собівартості, прибутковості та рентабельності перевезень 
вантажу автомобілями різної вантажопідйомності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67496  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Туриця Юлія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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 "Метод 
визначення впливу концентрації механічних домішок на інтенсивність 
формування граничних мастильних шарів в умовах тривалої 
експлуатації мастильних середовищ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізація даного методу дає підстави для перегляду граничних 
значень такого показника, як масова частка механічних домішок для 
конкретних марок трансмісійних олив, що сприятиме визначенню 
механізмів мастильної дії олив при їх довготривалому використанні в 
трансмісіях транспортних засобів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67497  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Микола Миколайович, Гамеляк Ігор Павлович, 

Дмитриченко Андрій Миколайович, Карафізі Леонід 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)  Навчальний посібник "Авіаційне будівельне матеріалознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Авіаційне будівельне матеріалознавство : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 192 
"Будівництво та цивільна інженерія" / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, 
А.М. Дмитриченко, Л.М. Карафізі. - К. : НТУ, 2016. - 260 с. 

 
Анотація   

Викладено основи авіаційно-будівельного матеріалознавства. 
Висвітлено сучасні уявлення про матеріали, що застосовуються у 
будівництві злітно-посадкових смуг, під'їзних доріг до аеропортів. 
Наведено методи випробування аеродромно-будівельних матеріалів та 
загальні відомості про оцінку їх якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67498  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кваша Сергій Миколайович, Кваша Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Прийняття рішень у аграрній політиці в контексті 

підписання економічної складової угоди про асоціацію з ЄС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що європейська 
аграрна політика за всю свою понад 50-річну історію пройшла декілька 
етапів реформування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67499  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методологічний базис прийняття суспільних рішень в 
аграрній політиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені методологічні основи аграрної політики направлені на 
посилення управлінської вмотивованості прийняття рішень, образно 
кажучи, як посилання існуючих "натуральних" ресурсів впливу на 
політику щодо внутрішнього продовольчого ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67500  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Зміни у тенденціях глобальної торгівлі продукцією 
сільського господарства в напрямах регіональної інтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сучасному глобалізованому світі все більшу роль, як головний 
двигун глобальних процесів, відіграє торгівля. При цьому вона 
важлива як для світу у цілому, так і для окремих країн з різним рівнем 
економічного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67501  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кваша Сергій Миколайович, Кваша Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при 
формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та 
Україною"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Обсяги тарифних квот і мита, які можуть бути надані Україні в рамках 
Угоди про ЗВТ з ЄС, з одного боку, орієнтують сільськогосподарських 
виробників на пільговий доступ до європейського продовольчого ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67502  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Нова парадигма регулювання галузей аграрного 

сектору економіки в умовах глобального дефіциту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалення нормативної бази, впровадження інноваційних 
розробок, технологій в аквакультурне виробництво, стимулювання їх 
попиту і пропозиції з боку суспільства має стати надійним джерелом 
виробництва цінної продукції, а регулювання розвитку аквакультури 
України спрямувати на те, щоб в Україні була запроваджена рибна ідея 
харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67503  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кваша Сергій Миколайович, Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукові засади забезпечення конкурентоспроможності 

галузей аграрного сектору економіки пов'язаних з продовольством"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Державна підтримка, з одного боку, повинна виходити з можливостей 
бюджету, з іншого - бути достатньою для того, щоб разом з іншими 
важелями державного економічного регулювання (податкова, цінова, 
інвестиційна, зовнішньоекономічна політика, формування 
відповідного кредитного механізму) дати можливість галузі 
забезпечити сталий розвиток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67504  
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Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Наукові дослідження конкурентоспроможності країн і 
регіонів в умовах глобалізації економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впровадження системи показників із забезпечення управління 
глобальною конкурентоспроможністю значною мірою визначатиме 
ефективну діяльність галузей і регіонів вітчизняних підприємств на 
зовнішніх ринках, дозволятиме здійснювати успішну міжнародну 
інтеграцію вітчизняної економіки, і тому вимагає наукового 
обґрунтування методів і механізмів реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67505  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Анатолій Миколайович, Кожан Дмитро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модифікація 
методу Ньютона та її використання при розрахунках режимів 
розподільних електричних мереж напругою 110 кв і нижче"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При впровадженні в електричних мережах 6-10 кВ джерел розподіленої 
генерації, їх структура з розімкнутої стає замкнутою або частково 
замкнутою, що вимагає нових підходів до моделювання 
експлуатаційних електричних режимів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67506  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Тіманова Іра Юріївна, Бабешко 

Ірина Леонідівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Дослідження картографічних проекцій та способів картографічного 
зображення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу статті покладено узагальнений матеріал про дослідження 
картографічних проекцій та способів картографічного зображення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67507  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Ощепко Людмила Борисівна  
 
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 

"Застосування комп'ютерних технологій при складанні топографічних 
планів і карт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу статті покладено узагальнений матеріал про застосування 
комп'ютерних технологій при складанні топографічних планів та карт. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67508  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового еколого-економічного 

характеру "Еколого-економічна паспортизація земельних ділянок, як 
підвищення економічної ефективності землекористування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота розглядає питання впровадження еколого-економічної 
паспортизації земельних ділянок, необхідних для створення 
спеціальних сировинних зон. Метою даної роботи є підвищення 
економічної ефективності землекористування шляхом переходу від 
традиційного землекористування до органічного.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67509  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пухалевич Андрій Володимирович, Приходько Сергій 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 "Оцінювання тривалості розробки 
програмного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для точкового та інтервального оцінювання 
тривалості розробки програмного забезпечення для платформ РС, MR, 
MF в залежності від трудомісткості, а також моделювання тривалості 
розробки програмного забезпечення для вказаних платформ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67510  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічна Ірина Олександрівна  
 
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 "Діагностична таблиця для прогнозування ризику 
розвитку синдрому подразненої кишки після антибіотикотерапії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована таблиця враховує вік, результат вуглеводного дихального 
тесту з глюкозою до антибіотикотерапії та характер випорожнення. 
Показники конвертують у бали, відповідно до програми точок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67511  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис "Игра "Спорт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які знають і люблять англійську мову. 
Можуть грати від 3 до 5 учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67512  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Игра "Праздники"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які знають і люблять англійську мову. 
Можуть грати від 3 до 5 учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67513  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Ксенія Сергіївна, Доманська Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій (синопсис) аудіовізуального твору - телевізійної передачі 

"Інспектор Фреймут. Міста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Інспектор Фреймут. Міста" - реаліті, в якому за 48 годин ведуча та 
команда проекту перевіряють якість життя у місті, виявляють 
помилки та досягнення мешканців, виставляють підсумковий бал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67514  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 34"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Том 34 50-томного видання подає шостий том "Історії України-Руси" 
М. Грушевського, в якому досліджується Литовсько-польський період 
в історії України - період занепаду та трансформації нових форм 
суспільно-політичного устрою та національно-культового розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67515  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гирич Ігор Борисович, Панькова Світлана Михайлівна, Тодійчук 
Ольга Веніамінівна  

 
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 18"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67516  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "А я не буду больше плакать" ("Не буду плакать за тобой")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67517  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 9"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67518  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67519  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67520  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67521  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67522  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 4"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67523  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Дракончик 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67524  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "ЖУК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як тривимірне 
зображення мультиплікаційного образа "ЖУК".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67525  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
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" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "ЄНОТ ПСИХОАНАЛІТИК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як тривимірне 
зображення мультиплікаційного образа "ЄНОТ ПСИХОАНАЛІТИК".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67526  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипій Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Заповіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67527  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрації до книги Мешака Азаре "Таємниця мідного чоловічка"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67528  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
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)  Ілюстрації до книги Рудо Моріц "Матійків чарівний поїзд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67529  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрації до книги Євгена Гуцало "Без дороги ходить дощ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67530  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат)  
 
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)  Ілюстрації до книги Карлоса Касареса "Хлопчик, який приносить 

щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67531  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна  
 
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)  Ілюстрації до книги Вільгельма Гауфа "Каліф-чорногуз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67532  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна  
 
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)  Ілюстрації до книги Г.Х. Андерсена "Гидке каченя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67533  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна  
 
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)  Ілюстрації до книги Г.Х. Андерсена "Кресало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67534  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Ілюстрації до книги Е.Т.А. Гофман "Чужа дитина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67535  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїнський Микола Серафимович  
 
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 2-серійного, науково-пізнавального фільму 
"Пошук істини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67536  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиросян Олег Арович  
 
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 короткометражного фільму "Хто тільки не ходить 
по вулиці..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодик зізнається своїй коханій, що випадково вбив людину. Дівчина 
починає його засуджувати, хоча невідомо як сама б повелась у схожій 
ситуації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67537  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнащенко Оксана Анатоліївна  
 
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)  Ілюстрації до книги Е.Т.А. Гофмана "Лускунчик та мишачий король"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67538  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кущ Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика розвитку продуктивності мислення за 

допомогою гри" ("Ігрова технологія оволодіння продуктивністю 
мислення (Ігро-ТОМП)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Область застосування наукового твору спрямована на розвиток 
проявів творчого мислення через удосконалення його продуктивності. 
Цільове призначення твору визначається для розвитку психологічних 
характеристик творчого мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67539  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина Анатоліївна ("Re-Mix")  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Рухайся вперед!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Живи реально", "От Києва до Лубен", "Тетяна", 
"Об'єдналися серця", "Шарік", "Я в садочку", "Це любов", "Заз", 
"Новорічна", "За городом качки", "Шоу-біз", "Рухайся вперед".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67540  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соседко Сергій Юрійович, Круліковський Сергій 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 для управління ресурсами підприємства ERP 
"Simple Solutions"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для торговельно-промислових підприємств з 
метою становлення або оптимізації бізнес-процесів "управління 
запасами", "управління виробництвом", "управління закупівлями" 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67541  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Людмила Костянтинівна, Антоненко Анатолій Антонович  
 
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 "Музика дитинства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67542  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцева Анастасія Владиславівна, Кравченко Анастасія 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)  Сценарій "Old School"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій програми полягає в тому, що люди вікової категорії 50+ 
втілюють мрії своєї молодості. Програма розважального характеру, 
складається з інтерв'ю та основної дії (втілення мрії). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67543  
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Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Сергій Іванович  
 
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 "Еколого-безпечні способи поводження з рідкими 
відходами промислового виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено і випробувано в промисловому виробництві еколого-безпечні 
технічні рішення, які мають прикладний характер. Забезпечується 
ефективне оброблення хромовміщуючих стічних вод промислових 
підприємств різних галузей. Розроблено рішення утилізації осадів та 
використання їх як добавок в будівельних матеріалах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67544  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Сергій Іванович  
 
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 "Оптико-механічні системи визначення 
гідромеханічних параметрів частинок домішок водних розчинів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комплекс систем, які дозволяють визначити гідромеханічні 
параметри частинок домішок водних розчинів і технічних рідин тощо; 
електрокінетичний дзета-потенціал, електрофоретичну швидкість, 
ефективний діаметр і кількість частинок домішок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67545  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комяк Валентина Михайлівна, Панкратов Олександр Вікторович, 
Приходько Олександр Юрійович  

 
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 "DozoЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі реалізована оптимізація покриття лісового масиву зонами 
контролю вишок відеоспостереження з урахуванням рельєфу 
місцевості, областей заборони, ділянок з різною пожежонебезпекою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67546  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Вінник Максим 

Олександрович, Тарасіч Юлія Геннадіївна, Осипова Наталія 
Володимирівна, Кривобок Богдан 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 "Web-сервіс Науково-дослідна робота 

кафедри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення Web-сервісу дозволить автоматизувати облік та генерацію 
звітів викладачів, які є невід'ємною складовою науково-дослідної 
роботи кафедри. Впровадження даного сервісу сприятиме оптимізації 
робочого процесу, складанню рейтингів кафедри та підвищенню 
ефективності наукових досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67547  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Латкіна Світлана Антонівна, Мєшкова-

Кравченко Наталія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка підприємства (Практикум. Частина 

2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67548  
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Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Трохимович  
 
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 "Михайло Старицькмй. На прю! Вибране"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67549  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко Олександр Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографічних творів з описом "Соціальний фотопроект 

Олександра Андрющенка "Сонячні діти. Перший дотик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект складається з 47 творів. Цифра символічна - сонячні люди 
мають у каріотипі 47 хромосом (стандартний набір складається з 46 
хромосом). Мета фотопроекту - пізнати сонячний світ самому і 
допомогти у цьому іншим, сприяти доступними засобами соціальній 
адаптації дітей із синдромом Дауна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67550  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Мєшкова-Кравченко Наталія 

Віталіївна, Радкевич Олена 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)  Навчальний посібник "Економіка підприємства (Частина 1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67551  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Марина Сергіївна, Артеменко Оксана Сергіївна  
 
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 ігрового фільму "Підлітки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спортивна школа. Баскетбольна команда. Капітана Марка 
підставляють і він вимушений покинути навчання. Але його прагнення 
грати приводить його до нової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67552  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василинчук Віктор Іванович, Бурак Марія Василівна, Алексійчук 

Микола Миколайович, Хуторянський Олександр Васильович, 
Дерев'янко Павло Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика протидії 

злочинам на ринку зерна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Найбільш поширеними зловживаннями на ринку зерна є: шахрайство, 
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67553  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Катерина Володимирівна  
 
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)  Складений твір "Повість про гірке кохання поета Тараса Шевченка". 

Гео Шкурупій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67554  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Юлія Володимирівна, Мокрик Олександра Миколаївна, 

Бутенко Людмила Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

Національної академії медичних наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Шкала призначення неіонних препаратів заліза у 

вагітних в клініці екстрагенітальної патології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шкала дозволяє уникнути розвитку анемії хронічного захворювання у 
пацієнток з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та 
попередити розвиток перинатальних ускладнень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67555  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Ася Олександрівна, Муратов Олексій Сергійович, 

Арсеньєва Лариса Юріївна  
 
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 "eNose Curve Parameters"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67556  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірик Аліна Олегівна, Євтушенко Ольга Володимирівна  
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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 "Атестація робочих місць за умовами праці в 
енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості 
"Working condition certification 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67557  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулага Ірина Володимирівна, Ткаченко Олена Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Проблемні аспекти реалізації 

компетентністного підходу в українських ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67558  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Fire"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67559  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна Петрівна  
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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 "Begging you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67560  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "I don't need you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67561  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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 "Делай свое дело"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67562  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович  
 
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 "Иду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67563  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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 "На глубине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67564  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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 "Стихия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67565  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шунько Єлизавета Євгенівна  
 
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 "Неонатологія: національний підручник. Том 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неонатологія : національний підручник : у 2 т. / За 
ред. професора Є.Є. Шунько. - К., 2015. - Том 2.- 640 с. 

 
 
Анотація   

Підручник містить сучасну інформацію з нормативно-правового 
забезпечення державної політики України щодо організації медичної 
допомоги дітям і матерям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67566  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шунько Єлизавета 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 "Неонатологія: національний підручник. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неонатологія : національний підручник : у 2 т. / За 
ред. професора Є.Є. Шунько. - К., 2014. - Том 1. - 960 с. 

 
Анотація   

Національний підручник з неонатології містить сучасну інформацію з 
нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо 
організації медичної допомоги дітям та матерям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67567  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордій Наталія 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 короткометражного фільму "З тим шо йо, хіба би ні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67568  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Володимир Вікторович, Петкевич Зоя Захарівна, Шпак 

Тетяна Миколаївна, Паламарчук Дмитро Петрович, Воронюк Зоя 
Степанівна, Дудченко Тетяна Володимирівна, Рогульчик Микола 
Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Ідентифікація ознак рису посівного (класифікатор-

довідник)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено ботанічні і морфологічні характеристики рису посівного 
(Orysa sativa L.), ознаки якості і господарської цінності, біологічні 
властивості сортів культури з відповідними ступенями їх прояву, а 
також діагностичні симптоми впливу біотичних та абіотичних 
чинників на культуру рису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67569  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег Федорович (Олег Злий)  
 
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 "Тінь життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67570  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константюк Галина 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 художніх творів "Україна в портретах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67571  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "International Trade Business Intelligence System. API 

Service" ("it-biS. API Service")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс аналітики міжнародних торгівельних даних створений шляхом 
збирання, систематизації, аналізу даних міжнародної торгівлі за 
продуктами та товарами, визначеними міжнародним кодом TARIC, 
кожному коду відповідає українська класифікація УКТЗЕД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67572  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "International Trade Business Intelligence 

System. Interactive Infographics" ("it-biS. Interactive Infographics")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс аналітики міжнародних торгівельних даних створений шляхом 
збирання, систематизації, аналізу даних міжнародної торгівлі за 
продуктами та товарами (більш ніж 14500 найменувань), визначеними 
міжнародним кодом TARIC (SH code), кожному коду відповідає 
українська класифікація УКТЗЕД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67573  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "International Trade Business Intelligence 
System. Trade Tariff" ("it-biS. Trade Tariff")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс аналітики міжнародних торгівельних даних створений шляхом 
збирання, систематизації, аналізу даних міжнародної торгівлі за 
продуктами та товарами (більш ніж 14500 найменувань), визначеними 
міжнародним кодом TARIC (SH code), кожному коду відповідає 
українська класифікація УКТЗЕД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67574  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міцура Олена Олексіївна  
 
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 "Каталог фотографій "Дерево життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій у складі 13 штук, а саме: фотографії жінок, вбраних у 
національні українські костюми кінця 19 початку 20 століть частини 
районів нинішньої території Сумської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67575  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтяну Даниїл 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 "Пускай закончится боль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67576  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтяну Даниїл Володимирович  
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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 "Образи мрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67577  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтяну Володимир Мірчавич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67578  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Олексій Валерійович (Ocean)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, Карта  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис відеогри з ілюстраціями "Ambitions: Universes Collide" 

("Ambitions U.C.")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис відеогри в жанрі RTS (стратегії в реальному часі) для ПК. У 
матеріалах викладено концепцію світу, ігрові сторони, зображення 
світу і 20 родів військ для 2 ігрових сторін. Так само наведені 
матеріали про особливості механіки функціонування економіки і 
системи балансу військової механіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67579  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Переклади "М. Рильський"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книжці з максимальною повнотою зібрано поетичні переклади М. 
Рильського 1920-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67580  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркін Степан Анатолійович  
 
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 "Антологія римської поезії" Микола Зеров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання є першою публікацією остаточної редакції перекладів Миколи 
Зерова давньоримських поетів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67581  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобиш Олена Іванівна, Сімкін Олександр Ісакович  
 
Повне ім'я або повне 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-імітатор роботи доменного 

повітронагрівача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з математичної моделі горіння палива і 
математичної моделі теплообміну між нерухомим шаром та газом-
теплоносієм з відповідними початковими і граничними умовами, 
також розраховано збіжність теплового балансу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67582  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дощечкіна Ірина Василівна, 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 науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 
"Современные методы повышения конструкционной прочности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою перший авторський мультимедійний підручник 
нового покоління, який призначений саме для студентів загальної 
інженерної підготовки за напрямом "Машинобудування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67583  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал-Концерт" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій шоу "Танцевальный ринг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67584  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобузіна Катерина Вілентіївна, Матвійчук Андрій Васильович, 

Моршна Наталія Олександрівна, Польовик Світлана Миколаївна, 
Семенкова Світлана Володимирівна, Ставерська Тетяна Аркадіївна, 
Третяк Тетяна Іванівна, Федорчук Артур Григорович, Шарабанова 
Тетяна Олексіївна, Макарова Олена Ігорівна, Стоян Платон 
Федорович, Черпак Тетяна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Пряма мова президентів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для збереження результатів моніторингу 
публікацій ЗМІ, що містять пряму мову Президентів України у вигляді 
бібліографічної, реферативної і повнотекстової інформації, та надання 
доступу до неї користувачам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67585  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колов Олег 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 1 епізоду анімаційного серіалу "Змеелюдство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67586  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колов Олег 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 3-х серійного анімаційного серіалу "Змеелюдство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67587  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
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), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник текстів до пісень "Почуття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збріник текстів до пісень включає наступні твори: "Перше кохання", 
"Подруга", "Узнать любовь", "Шахерезада".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67588  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
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 кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент повнометражного документального фільму "Заміновані 
вірністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це фільм про драматичну долю на війні собаки-сапера та її напарників - 
перших добровольців війни, заряджених вибуховою відданістю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67589  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржанов Андрій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Катерина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія молодої дівчини, яка покохала друга  свого батька.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67590  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис "Концепція розвитку "Клубний магазин" ("Магазин для своїх")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67591  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінчук Аріна 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "HOBBY U"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67592  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конфорович Микола Миколайович (НИКОЛАЙ БИОТОК)  
 
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 "МЫСЛИ ВСЛУХ И О ЗЕМНОМ!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67593  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Кіт Муркіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художній твір, твір образотворчого мистецтва, полотно, написане в 
техніці олійного живопису з використанням додаткових елементів 
(тканини,  мотузки - авторська техніка). Полотно має розміри 80*100 
см, напрямок можна визначити як мікс авангардного живопису та 
символізму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67594  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)   Стаття "Сучасні мистецькі практики у контексті культурно-
історичного простору київської гори Щекавиця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коновалова О.В. Сучасні мистецькі практики у 
контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця // 
Арт-простір. Культурно-мистецький альманах. - 2015. - № 1. - С. 16-20. 

 
Анотація   

У статті досліджується зв'язок між сучасними мистецькими 
практиками, що проводилися на горі Щекавиця у Києві на межі ХХ-
ХХІ ст. та культурно-історичним контекстом цього ландшафтного 
осередку, сформованим у доіндустріальну добу. Виявлено, що 
сакральна ритуалістика минулих століть вплинула на мистецькі 
практики художників, майстерні яких розташовані на горі Щекавиця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67595  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Документально-інформаційні комунікації в 
системі соціальних комунікацій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ломачинська І.М. Документально-інформаційні 
комунікації в системі соціальних комунікацій: навч. посіб. / за наук. 
редакцією проф. Т.Г. Горбаченко. - Вид. 2-ге, уточнене. - К. : 
Університет "Україна", 2011. - 301 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглянуто широке коло питань, пов'язаних із 
документальними комунікаціями в системі соціальних комунікацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67596  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломачинська 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 "Релігійне лідерство в духовному вимірі християнської 

традиції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ломачинська І.М. Релігійне лідерство в духовному 

вимірі християнської традиції : монографія. - К. : Університет 
"Україна", 2008. - 286 с. - Бібліографія : 261-285. 

 
 
Анотація   

У монографії викладені результати дослідження світової і вітчизняної 
філософської думки, пов'язані з проблемою формування засад 
духовного лідерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67597  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишинський Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Five Bagatelles for piano"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для фортепіано, складається з п'яти контрастних п'єс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67598  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Рух Ґюлена і крос-культурний капітал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурак, Оксана. Рух Ґюлена і крос-культурний капітал : 
Монографія / О. Буряк ; Передм. О. Шокала. - К. : Укр. письменник, 
2014. - 232 с. 

 
Анотація   

Праця є завершеною формою дисертаційного дослідження в галузі 
соціології та висвітлює роль "третього сектору" (громадського 
суспільства) у формуванні цінностей, почуття соціальної 
відповідальності та громадського обов'язку у молодого покоління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67599  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганчук 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 "Психологія стресу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Циганчук Т.В. Психологія стресу : навч. посібник / 

Т.В. Циганчук. - К. : Кафедра, 2016. - 216 с. 
 
Анотація   

Ґрунтуючись на системному, діяльнісному, гуманістичному 
особистісно-орієнтованому підходах в навчальному посібнику 
узагальнені базові теоретико-методологічні засади дослідження 
динаміки переживання стресу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67600  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салата Оксана 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)  Навчально-методичний посібник "Основи музеєзнавства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник представлено відповідно до 
навчальної програми курсу "Основи музеєзнавства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67601  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веретенко Тетяна Григорівна, Денисюк Олена 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 "Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка. 
Модуль 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Веретенко Т.Г. Вступ до спеціальності : соціальна 
педагогіка. Модуль : навч. посіб. / Т.Г. Веретенко, О.М. Денисюк. - 2-ге 
вид., допов. та перероб. - К. : Київ, ун-т ім Б. Гринченка, 2013. - 128 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник має на меті ознайомити студентів-
першокурсників з професією соціального педагога, особливостями та 
специфікою соціально-педагогічної діяльності, розкрити етапи 
професійного зростання соціального педагога різних освітньо-
професійних рівнів у системі неперервної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67602  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куришев Євген Володимирович  
 
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 "Музичний архів Бориса Грінченка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор видання здійснив спробу вперше дослідити, реконструювати та 
проаналізувати музичний архів Б.Д. Грінченка, який зберігається у 
Національній бібліотеці ім. В.І. Вернадського.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67603  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозчиков Віктор Іванович, Тимчик Олена Анатоліївна, Жукова 
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 "Економіка українських земель у термінах "Словаря 
української мови" Бориса Грінченка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. 
Економіка українських земель у термінах "Словаря української мови" 
Бориса Грінченка. Монографія. - К. : КНТ, 2014. - 356 с. 

 
Анотація   

У роботі шляхом поєднання лінгвістичних ресурсів "Словаря 
української мови" і методів історико-економічного аналізу 
досліджується стан економіки українських земель доби Б.Д. Грінченка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67604  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або 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 "Произвол сочинителя" в культурно-исторической 
интерпретации живописного обновления Успенского собора Киево-
Печерской лавры в 1840-х"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті вивчається проблема упередженої інтерпретації оновлення 
монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської 
лаври у 1840-1843 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67605  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук "Професійне самовдосконалення соціальних 
працівників у ресурсних центрах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Троценко Н. Є. Професійне самовдосконалення соціальних 
працівників у ресурсних центрах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / К., 
2012. - 20 с. 

 
Анотація   

Проаналізовано напрями діяльності ресурсних центрів щодо 
професійного самовдосконалення соціальних працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67606  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович, Сингаївський Микола Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вокальний твір для баритона та жіночого хору у супроводі фортепіано 
"Київська баркарола"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наспівна мелодійність твору поєднується з гармонічною фактурою, 
оздобленою підголосками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67607  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Християнсько-демократичний союз: рання історія та 
вплив на формування політико-економічної системи Німеччини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто проблеми створення повноцінних ефективно 
діючих політичних партій  та їх участь у державотворчих процесах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67608  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Сприйняття ідеї живого в сучасному православному 
дискурсі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто ідею живого в сучасному православному дискурсі в 
контексті відстеження ставлення православних богословів до 
еволюційної теорії розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67609  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Людмила Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Фарфор в Україні 19 століття: до питання специфіки 

сприйняття та побутування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бех Л.В. Фарфор в Україні 19 століття : до питання 

специфіки сприйняття та побутування // Вісник Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв. - 2014. - № 1. - С. 46-52. 

 
Анотація   

Стаття присвячена особливостям побутування фарфору в Україні 19 
століття. Розглядаються основні сфери "життя" фарфору в лоні 
українського повсякдення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67610  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломачинська Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для дистанційного навчання 

"Бібліографознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник створено з урахуванням досвіду щодо подібних 
видань і власного досвіду автора. Теоретичний матеріал поданий за 
модульним принципом організації навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67611  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Концепція софійності в контексті православної культури доби 

Київської Русі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук Н.Д. Концепція софійності в контексті 

православної культури доби Київської Русі // Православ'я в Україні. 
Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. - 2013. - Ч. 1. - 
С. 308-314. 

 
Анотація   

У статті концепція софійності в контексті православної культури доби 
Київської Русі розглядається крізь призму Богородиці, місцевого і 
державного устрою держави Київська Русь та феномену святості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67612  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варивончик Анастасія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Традиційна народна вишивка як складова 

українського одягу (ХХ ст.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Варивончик А.В. Традиційна народна вишивка як 

складова українського одягу (ХХ ст.) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.-
уклад. А.В. Варивончик. - К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 108 с. : 
іл., кол. вкл. 

 
 
Анотація   

У посібнику представлено ретроспективу традиційного українського 
одягу у контексті творчого досвіду, духовної культури українців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67613  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія пластичних мистецтв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено відомості про основні мистецькі події світу, починаючи від 
зародження мистецтва і до XVII cт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67614  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Символічний лад української культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67615  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобець Віра Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка усних творів "Методика тренировки-преподавания Веры Кобец 

"Интим фитнес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67616  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Швець Олена 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 "Науково-методичні підходи до оцінки вартості бренду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67617  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Овчинникова Марина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Прогнозування впливу зовнішніх факторів при формуванні 
збалансованої господарської політики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67618  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх 
учителів української мови і літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Базиль Л.О. Розвиток літературознавчої 
компетентності майбутніх учителів української мови і літератури : 
монографія. - К. : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - 574 с. 
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Анотація   
У монографії визначено й охарактеризовано методологічні, теоретичні і 
методичні засади розвитку літературознавчої компетентності 
майбутніх учителів української мови і літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67619  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івашньова Світлана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Проектирование нечёткой профессиональной 

образовательной траектории педагогических работников"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено аналізу теоретичних та практичних основ 
проектування нечіткої професійної освітньої траекторії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67620  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович, Василашко Василь Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня-реквієм "Калинові сльози"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогадів, які 
пронизують серце гострим болем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67621  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович, Чернявська Ірина Семенівна  
 
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 "Київське танго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня - це подорож у світі ритмів, грації та чуттєвості, музичної свободи 
і дивовижних спогадів, пристрастне призначення, сповнене жагучих і 
ніжних слів любові до рідного міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67622  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної 
школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67623  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куришев Євген Володимирович, Куришева Людмила Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія та практика музично-естетичного 

виховання за системою К. Орфа. Частина І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений проблемі підвищення ефективності музично-
естетичного виховання дітей на основі використання педагогічної 
концепції Карпа Орфа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67624  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович, Чернявська Ірина Семенівна  
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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 "Побачення з Києвом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана в стилі swing, що передбачає своєрідну джазову манеру 
виконання, яка характерезується певними ритмо-синтаксичними 
особливостями, синкопуванням, специфічним джазовим 
артикулюванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67625  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Робота класифікується як твір декоративно-прикладного мистецтва, 
створений у техніці художнього декорування тканини - "батик", 
розміри 90х80см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67626  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засуха Ганна Ростиславівна  
 
Повне ім'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 "Валентинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67627  
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Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базиль Людмила 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)  Навчальна програма курсу для студентів філологічних факультетів  
вищих педагогічних навчальних закладів "Літературознавча 
компетентність учителя української мови і літератури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання адресовано викладачам, студентам вищих навчальних 
педагогічних закладів України, вчителям української мови і 
літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67628  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заєць Валентина 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)  Навчально-методичний посібник "Методика навчання української 

мови на текстовій основі (8-9-і класи з поглибленим вивченням)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглянуто  лінгводидактичні і психолого-педагогічні 
підходи до навчання української мови на текстовій основі 
міжпредметного змісту у 8-9-х класах з поглибленим вивченням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67629  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Тимур Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Фортепіано в джазі. Виконавські та стильові тенденції в 

історичній перспективі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Публікацію присвячено питанню становлення та специфіки джазового 
піанізму у світлі тенденцій фортепіанного джазу ХХ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67630  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Тимур Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Типологія раннього джазу: поняття та підходи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Публікацію присвячено питанню становлення та специфіки джазового 
піанізму у світлі тенденцій фортепіанного джазу ХХ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67631  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байгушева Алла Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Мінігобелен "Великодній"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67632  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіневич Віта 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 "Колаж як засіб естетичного розвитку дитини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67633  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Онтологія Теодора Адорно - теорія нетотожності суб'єкта та 
об'єкта соціального пізнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67634  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Валерій 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)  Серія з чотирьох творів (живопис) "Вікна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67635  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або 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 "Живописна декорація Успенського собору Києво-Печерської 
лаври XIX століття. До питання атрибуції розписів 1840-1843 рр."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бардік М.А. Живописна декорація Успенського 
собору Києво-Печерської лаври XIX століття. До питання атрибуції 
розписів 1840-1843 рр. // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць. - 
2015. - Вип. 15. - С. 5-14. 

 
Анотація   

У статті вперше досліджується монументальний живопис Успенського 
собору Києво-Печерської лаври 1840-1843 рр. як художній об'єкт та 
проводиться його мистецтвознавчий аналіз. Завдяки вперше введеним 
у науковий обіг архівним документам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67636  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бодненко Дмитро Миколайович, Жильцов Олексій Борисович, 

Лещинський Олег Львович, Мазур Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Моніторинг навчальної діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бодненко Д.М., Жильцов О.Б., Лещинський О.Л., 

Мазур Н.П. Моніторинг навчальної діяльності : навчальний посібник. / 
Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. Мазур. - К. : 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. - 276 с. 

 
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються загальні засади моніторингу 
навчальної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67637  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або 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 оновлення монументального живопису храму 

Софії Київської у першій половині XIX століття (Успенський приділ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті вперше проведено мистецтвознавче дослідження 
монументального живопису приділу Успіння Пресвятої Богородиці 
Київського Софійського собору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67638  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток університетської освіти в Україні: історія, 
сучасність, тенденції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Терентьєва Н.О. Розвиток університетської освіти в 
Україні : історія, сучасність, тенденції : монограф. / Н.О. Терентьєва. - К : 
Інтерсервис, 2015. - 428 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена питанням розвитку університетської освіти в 
Україні, акцентуючи увагу на історичному аспекті університетської 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67639  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лях Тетяна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Методика організації волонтерських груп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лях Т.Л. Методика організації волонтерських груп : 

навч. посіб. / Т.Л. Лях. - К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 
- 160 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито основні теоретичні положення та 
подано методичні матеріали з питань організації волонтерських груп, 
висвітлено особливості соціально-педагогічної роботи волонтерських 
груп в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67640  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програми для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей 
"Фронтальні заняття у слуховому кабінеті з розвитку слухо-зоро-
вібраційного сприймання усного мовлення та формування вимови. 
Підготовчий, 1-4 класи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма з фронтальних занять у слуховому кабінеті націлена на 
удосконалення умінь та навичок сприймання усного мовлення та 
автоматизацію звуковимови в процесі мовленнєвої діяльності учнів з 
вадами слуху.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67641  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лашко Михайло 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук "Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-
1928)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації цілісно розкрито педагогічну та просвітницьку діяльність 
М. Грінченко - педагога, відомої громадської діячки, перекладача, 
автора науково-популярних книжок для народу, письменниці.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67642  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельніченко Тетяна 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)  Навчальний посібник "Вступ до спеціальності: Логопедія. Модуль 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельніченко Т.В. Вступ до спеціальності : Логопедія. 
Модуль 2 : навч.-метод. посіб. / Т.В. Мельніченко. - 2-ге вид., доопр. та 
доповн. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 184 с.   
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Анотація   
У навчально-методичному посібнику розкрито сутність і значення 
професійної діяльності логопеда, його функції, особистісно-професійні 
якості, подається його професійний портрет, розкрито основні етапи 
професійного зростання та компетентнісні виміри майбутньої професії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67643  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салата Оксана 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)  Збірник поетичних творів "Українське поетичне слово в окупаційній 
періодиці Вінниччини 1941-1943 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67644  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сходинки етичного зростання. Світ 

під назвою "Ми" 4 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Кравчук Л.В. Сходинки етичного зростання : Світ під назвою "Ми" : 

Навчально-методичний посібник для 4-го класу / Лариса Кравчук ; 
упоряд. М.К. Голубенко. - К. : Шк. світ, 2012. - 112 с. - (Бібліотека 
"Шкільного світу").  

 
Анотація   

Навчити дитину відрізняти правильне від неправильного, оцінювати 
вчинки з позиції добра і зла можна лише за допомогою цілісної, дієвої 
системи роботи, спрямованої на засвоєння етичних норм школяра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67645  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Хрестоматія "Філософія мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблема філософського осмислення мови як соціально-культурного 
феномену набуває особливої актуальності в сучасному інформаційному 
суспільстві. Пропонована хрестоматія включає фрагменти творів 
відомих філософів, вчених у галузі лінгвістики і психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67646  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Вітрила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Полотно, розміри 100*150 см, виконане в абстрактній манері, у техніці 
олійного живопису. Формат вертикальний, палітра яскрава, домінують 
локальні плями, композиційний центр зміщений догори. Живопис 
фактурний, широкі мазки, чисті кольори.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67647  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Тимур В'ячеславович  
 
Повне ім'я або 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 "Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія 

та перспективи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто процес становлення та розвитку мюзиклу, 
взаємодія з популярними музичними жанрами ХХ сторіччя, подаються 
характеристики сучасних постановок в Європі, Росії, Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67648  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Юрій Васильович  
 
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)  Ілюстрований енциклопедичний довідник "Філософія: ідеї, ідеології, 
персоналії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання є спробою осягнути в рамках одного довідкового посібника 
розвиток ідей та ідеологій, а також ознайомити читача з 
інтелектуальним доробком мислителів, починаючи з давніх часів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67649  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Вячеслав Анварович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Герцог джазу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Публікацію призначено питанню становлення та специфіки джазового 
піанізму у світлі тенденцій фортепіанного джазу ХХ століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67650  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Навчання романтичної поезії учнів основної школи у 
контексті європейського романтизму"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

488 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67651  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Захарченко Наталя Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення методики розрахунку концесійних 

платежів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалено офеційну методику розрахунку концесійного платежу за 
право на управління майном підприємств, їх структурних підрозділів, 
що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних 
майнових комплексів, які використовуються для забезпечення 
завершеного циклу виробництва продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67652  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Лаптєва Вікторія Василівна, Стремядін 
Володимир Миколайович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення методичного забезпечення процесу 
проектування бізнес-групи у виноробному виробництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Було розв'язано питання з формування методичних принципів і 
практичних рекомендацій з розробки організаційно-економічного та 
комплексного підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67653  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Зв'язок соціальної та інформаційної фрагментарності 
персоналу підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67654  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвід Антонія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Антологія поезії 60-х - 2000 років "Вольтова дуга" ("Вольтова дуга. 50 

українських поетів")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67655  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жайворонок Віталій Вікторович  
 
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 "Словник української мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67656  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тендітна квітка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67657  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Моя Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67658  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я на висоті!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67659  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Говори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67660  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sergey Cohen (псевдонім), Lina Jan (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 "До боли ..." ("Вдыхай")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67661  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lina Jan (псевдонім), Sergey Cohen (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 "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67662  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Студинська Олена Борисівна (Lina Jan), Соляненко Сергій 
Володмирович (Sergey Cohen)  

 
Повне ім'я 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 - моє сердце"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67663  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sergey Cohen (псевдонім), Lina Jan (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 "Fly"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67664  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sergey Cohen (псевдонім), Lina Jan (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 "Растворись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67665  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sergey Cohen (псевдонім), Lina Jan (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 "Так в такт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67666  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sergey Cohen (псевдонім), Lina Jan (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 "Dancing with me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67667  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sergey Cohen (псевдонім), Lina Jan (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 "Любовь бескрайняя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67668  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник Іван Антонович  
 
Повне ім'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 "ІГОР СІКОРСЬКИЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67669  
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Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник Іван Антонович  
 
Повне ім'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 герою соціалістичної праці генеральному конструктору 
Олегу Костянтиновичу Антонову"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67670  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинчук Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Змістова частина електронного навчального спецкурсу "Освітня 

інтеграція в сучасному світі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67671  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєва Інна Василівна, Петрухан Людмила 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)  Опис проекту "Міський історико-педагогічний квест "Київськими 

стежками видатних педагогів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гру побудовано у формі інтелектуального квесту, кожен з етапів якого 
включає в себе різноманітні логічні загадки та зашифровані орієнтири, 
які прив'язуються до історико-педагогічних пам'яток Києва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67672  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Біографічний словник "Філософія ХХ-ХХІ століть: імена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У словнику міститься близько півтори тисячі статей про філософів, 
соціологів, політичних мислителів, психологів минулого і нинішнього 
століть.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67673  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александрова Олена 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)  Монографія "Специфіка становлення та розвитку середнього класу в 

умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67674  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александрова Олена 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)  Монографія "Взаємодія конкуренції та партнерства як фактор 

розвитку середнього класу в Україні: філософський аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67675  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбань Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Интеллигенция как структурообразующий элемент 

гражданского общества"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67676  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбань Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Средний класс как базовое основание модели 

современного гражданского общества"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню проблеми становлення середнього 
класу в умовах транзитивного суспільства та глобалізації світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67677  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбань Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Гражданское общество: идея и ее осуществление"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67678  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Вікторія 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)  Складений твір "Наповнення сайту EMPIRE AGENCY UKRAINE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67679  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільков Вадим Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Розгорнутий синопсис повнометражного документального фільму 

"Справжнє мистецтво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каті 5-ть років. Її мама ніде не працює, живе на соціальну допомогу, не 
займається вихованням, не слідкує за здоров'ям Каті, схильна до 
пиятцтва, має подібне до себе коло спілкування, психічно нездорова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67680  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розгорнутий синопсис повнометражного документального фільму 
"Тато мамин брат"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каті 5-ть років. Її мама ніде не працює, живе на соціальну допомогу, не 
займається вихованням, не слідкує за здоров'ям Каті, схильна до 
пиятцтва, має подібне до себе коло спілкування, психічно нездорова. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67681  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового повнометражного кінофільму "Атлантида"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герой фільму живе в невеликому місті, збудованому навколо 
металургійного комбінату. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67682  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Захарыч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67683  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Система управління POS терміналами Open 
Service TMS" ("osTMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління та моніторингу розподіленої 
мережі POS терміналів. Дозволяє віддалено змінювати конфігураційні 
параметри, завантажувати і оновлювати ПЗ і збирати статистику про 
стан POS терміналів. Підтримує різні моделі POS терміналів і 
налаштовується під різні набори конфігураційних параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67684  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайда Інна Валентинівна  
 
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 "Вітер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67685  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Мужчин много не бывает"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі змісту чоловіча психологія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67686  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Молю! Прости, мамо..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чотирисерійна мелодрама. Головна героїня - Анастасія, одинока відома 
актриса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67687  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Оксана Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "ПРОЕКТ "Мінус 8 кг за 8 тижнів" - СХУДЛА І 

ЗАБУЛА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це унікальна методика, яка створена для жінок з метою схуднення і 
оздоровлення, тривалістю 8 тижнів, яка складається з відповідних 
взаємопов'язаних заходів за розробленими правилами з метою 
отримання конкретного результату у встановлений термін, що 
доведено на практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67688  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Здесенко Андрій 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 твір "Проект конкурса мастеров индивидуального 

пошива одежды "BATTLE OF TAILORS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір описує захід по індивідуальному пошиттю одягу. У творі 
описується мета конкурсу - популяризація індивідуального пошиття 
одягу; розвиток чоловічої моди; конкретні засади проведення 
конкурсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67689  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Здесенко Андрій 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 твір "Правила проведения конкурса мастеров 
индивидуального пошива одежды "BATTLE OF TAILORS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує процес проведення заходів, присвячених індивідуальному 
пошиттю одягу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67690  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилянський Олександр Олегович  
 
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 літературних творів "ЛЕКЦИИ ПО ОРТОДОНТИИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67691  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

502 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "ЛЕКЦИИ ПО СТОМАТОЛОГИИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67692  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Сергій Анатолійович (DDD-Sparrow)  
 
Повне ім'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 анімаційного 3D 
персонажу "щур Rattic" (31 варіант)" ("Rattic")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анімаційний комічний 3D  персонаж. Щур Rattic - це тварина з двома 
руками і двома ногами. На руках чотири пальці, на ногах три. Тіло 
покрите короткою сіро-блакитною вовною. У персонажа яскраво 
виражені випуклі вгору очі та великий рожевий ніс з двома великими 
білими зубами, які стирчать знизу. Вуха, руки, ноги, ніс, брови і хвіст 
вкриті нещільним шаром хутра тілесного кольору. Неприкріплені до 
персонажу брови розташовані над очима.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67693  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Енциклопедія "Велика українська енциклопедія, т. 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Велика українська енциклопедія - перше за часи незалежності 
універсальне багатотомне систематизоване енциклопедичне видання з 
усіх галузей знань про розвиток людської цивілізації та внесок України 
у світову історію й культуру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67694  
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Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фенно Микола Федорович, Романчук Григорій Іванович, Трач Дмитро 
Дмитрович, Фенно Надія Михайлівна, Дмитренко Микола Степанович, 
Мохун Олег Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В.Шаха" 
(ДП "УКРГЕОІНФОРМ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по геодезическим 
работам г. Одесса" ("Геодезичні роботи м. Одеса")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Геодезичні роботи на території м. Одеса дають можливість: виконувати 
топографічні зйомки різних масштабів; створювати містобудівну 
документацію; проводити інвентаризацію земель; створювати 
земельний та містобудівний кадастри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67695  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Автономов Семен Володимирович, Автономов Костянтин 

Володимирович, Дядюра Олег Іванович  
 
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 "Проект "Комплект технічної документації 

"Комплекс спарений бурошнековий (КСБ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс спарений бурошнековий призначений для видобутку вугілля 
та інших корисних копалин на тонких 0,6-0,9 пластах з кутом падіння 
до 21 градуса або підйому - до 45 градусів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67696  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яблонська Галина Гілярівна, Неволов Василь Васильович, 
Капустянська Наталя Григорівна, Яровицина Тетяна Валентинівна, 
Кушерець Василь Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Положення про проведення Міжнародного проекту-конкурсу "Тарас 
Шевченко єднає народи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Задум передбачає входження України в світовий інформаційний 
простір та є фактом культурної дипломатії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67697  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Дмитро Ілліч, Лайко Андрій Афанасійович, Охотнікова 

Олена Миколаївна, Ткаліна Алла Володимирівна, Косаковський 
Анатолій Лук'янович, Заболотна Діана Дмитрівна, Березнюк 
Володимир Васильович, Гладуш Юрій Іванович, Шух Людмила 
Анатоліївна, Гавриленко Юрій Володимирович, Юревич Надія 
Олександрівна, Косаківська Ілона Анатоліївна, Шарікадзе Олена 
Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Алергічний риніт у дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Заболотний Д.І., Лайко А.А. Алергічний риніт у дітей / 

Д.І. Заболотний, А.А. Лайко, О.М. Охотнікова [та ін.]. Монографія. - К. : 
Логос, 2016. - 216 с. : іл. - Бібліогр. С. 189-215. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67698  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лайко Андрій Афанасійович, Косаковський Анатолій Лук'янович, 
Заболотна Діана Дмитрівна, Борисенко Олег Миколайович, Синяченко 
Валентин Васильович, Тимчук Сергій Миколайович, Косаківська 
Ілона Анатоліївна, Шух Людмила Анатоліївна, Сегал Вікторія 
Володимирівна, Гавриленко Юрій 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)  Підручник "Дитяча оториноларингологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дитяча оториноларингологія : Національний 
підручник / А.А. Лайко, А.Л. Косаковський, Д.Д. Заболотна [та ін.] ; за 
ред. проф. А.А. Лайка. - К. : Логос, 2013. - 576 с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67699  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Таран Олена Вікторівна, Кучменко 

Святослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 

розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика підготовлена з метою забезпечення органів 
досудового розслідування необхідною інформацією щодо особливостей 
кваліфікації порушень правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою, організації та проведення слідчих дій, 
використання спеціальних знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67700  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 

Брисковська Оксана Миколаївна, Вознюк Андрій Андрійович, Патик 
Андрій Анатолійович, Запотоцький Андрій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 

розслідування умисного пошкодження об'єктів електроенергетики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика ґрунтується на поглибленому дослідженні 
кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, вивченні їх 
зв'язків, системному опрацюванні законодавчих та інших нормативно-
правових актів, узагальнених матеріалів практичної діяльності 
правоохоронних органів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67701  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Боряк Костянтин Федорович, 

Величко Олег Миколайович, Габер Антоніна Анатоліївна, Гордієнко 
Тетяна Богданівна, Грабовський Олег Вікторович, Карпенко 
Станіслав Романович, Коломієць Світлана Василівна, Кузнєцова 
Любов Вікторівна, Кучерук Володимир Юрійович, Лобус Руслан 
Степанович, Никитюк Олександр Андрійович, Новіков Володимир 
Володимирович, Новіков Володимир Миколайович, Розмариця Антон 
Іванович, Стариш Олександр Іванович, Тещук Віктор Йосипович, 
Тещук Вікторія Вікторівна, Тещук Назарій Вікторович, Шевцов 
Андрій Гаррієвич, Шкуліпа Павло Альфредович  

 
Повне ім'я або 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 "Метрологічне забезпечення процесу діагностування та 

лікування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Метрологічне 

забезпечення процесу діагностування та лікування: монографія: у 2-х т. 
/ за ред. Л.В. Коломійця. - Одеса. - Бондаренко М.О., 2015. Т. 1. - 152 с. 

 
Анотація   

У монографії представлені результати наукових досліджень науковців 
Одеської державної академії технічного регулювання та якості в 
рамках виконання НДР № держреєстрації 0115U00210 "Розробка та 
вдосконалення нормативно-технічної документації щодо 
метрологічного забезпечення процесу діагностування та лікування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67702  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Лев Павлович, Сангінова Ольга Вікторівна, Дорогань Наталія 
Олександрівна  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67703  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

507 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "UA GROUP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67704  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Ігор 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 "Диалог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67705  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Ігор 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 "Крестик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67706  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Ігор Володимирович  
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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 "Хрущевки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67707  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Ігор 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 "Метель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67708  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Ігор 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 "Вернусь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67709  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаплик-Чижо Ірина Остапівна, Костенко Микола Прокопович  
 
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 для прогнозування можливості захворювання 

на піодермії "Pyoderma Test" ("Pyoderma Test")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання програми надає можливість провести прогностичну 
оцінку належності або неналежності пацієнта до групи підвищеного 
ризику захворювання на піодермії у чоловіків і жінок, та особливостей 
перебігу у випадку захворювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67710  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Дубик Вікторія 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)  Науковий твір "Фінансове забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності національної продукції - важливий чинник 
поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами 
Європейського Союзу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано фінансове забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції як важливий чинник 
поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67711  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Стеблецька Юлія 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)  Науковий твір "Формування і розвиток лідерських основ в умовах 

глобальних фінансових викликів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто формування лідерських основ у фінансовому сегменті, 
виділено роль лідера в умовах глобальних фінансових викликів та 
проаналізовано пастки, що знижують ефективність лідера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67712  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Залуцька Неля 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)  Науковий твір "Вплив системи адміністрування податку на додану 

вартість на регіональний розвиток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні недоліки функціонування податку на додану 
вартість, визначено проблемні аспекти у його адмініструванні, які 
впливають на розвиток регіонів, а також запропоновано напрями щодо 
подолання негативних тенденцій справляння податку на додану 
вартість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67713  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GONZA (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 "Сито"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67714  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробова Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Компетентнісно орієнтована методична підготовка 

майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Обґрунтовано концепцію формування методичної компетентності 
студентів шляхом застосування індивідуального підходу, сутність якого 
полягає у формуванні суб'єктивного досвіду цілісної методичної 
діяльності майбутнього вчителя фізики у процесі його застосування 
індивідуальною освітньою траєкторією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67715  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Word party (ECTV)" ("Word party")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67716  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Crafty Hands (ECTV)" ("Crafty Hands") 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67717  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новиков Олександр Васильович, Тихонов Валерій Леонідович, 
Литвинов Вадим Леонідович, Дегтятев Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методы анализа точности 
выведения ракет-носителей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено теорії й практиці розв'язання завдань з 
оцінювання точнісних характеристик ракет-носіїв, наведено огляд 
методів апріорної й апостеріорної оцінок точності виведення 
космічного апарату ракетою-носієм з інерціальною системою 
керування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67718  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гненна Валентина Олегівна, Костенко Микола Прокопович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для визначення індивідуальних нормативних 

сонографічних параметрів щитоподібної залози "ThyroidNorm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма належить до медицини, а саме до морфологічної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67719  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Олександр Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій спектаклю "Люкс для новобрачных или теща в шоке" 

(Фантазии на тему свадьбы за два часа до нее)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67720  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Залуцька Неля Станіславівна  
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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 "Стратегічний податковий менеджмент як механізм 
управління економічним розвитком держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовано концептуальні завдання стратегічного податкого 
менеджменту, спрямованого на реалізацію перспективних напрямів 
діяльності податкової системи України, оптимальне використання 
потенціалу кожного працівника щодо досягнення цілей державної 
податкової служби, зокрема підвищення темпів економічного розвитку 
держави та податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67721  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Залуцька Неля 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)  Науковий твір "Фінасово-економічний стан та проблемність розвитку 
Львівсько-Волинського вугільного басейну"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено аналіз стану та виділено найбільш поширені проблеми 
функціонування вугільної промисловості Львівсько-Волинського 
вугільного басейну, зокрема фінансові, екологічні, технологічні, та 
запропоновано декілька пріоритетних напрямів щодо їхнього 
вирішення та усунення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67722  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Горбачевська Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Синергетичний ефект у системі фінансового механізму 

формування інтегрованих підприємницьких структур"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено комплексне дослідження термінологічної сутності та 
особливостей прояву синергетичного ефекту в системі фінансового 
механізму формування інтегрованих підприємницьких структур (ІПС). 
Сформовано визначення даного ефекту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67723  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Максимів Дмитро Ярославович, 

Карпінська Олена Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Формування і управління фінансово-податковим 

механізмом інвестиційного зростання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виділено та запропоновано новаційний цілісно-системний фінасово-
податковий мехінізм інвестиційного зростання з елементами 
управління. Обґрунтовано його дієвість у економічних процесах 
держави в контексті формування інвестиційної політики  та 
забезпечення проведення ефективної інвестиційно-інноваційної 
трансформації  економічної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67724  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 

Олександр Анатолійович, Пономаренко Леонід Васильович, Лісничий 
Олексій Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Трехосные тележки. Программа и методика 

технического диагностирования (обследование технического 
состояния)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця програма і методика розроблена та розповсюджується на тривісні візки 
колії 1520 мм, які відпрацювали нормативний строк служби - 15 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67725  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Дмитро Миколайович, Гера Богдан Васильович, Кунанець 

Олег Олексійович, Возняк Олег Михайлович, Германюк Юлія 
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 "Аналіз транзиту вагонів територією України 

("Вагон-Транзит")"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для дослідження вагонопотоків, які 
слідують територією України у міжнародному сполученні та 
отримання показників, що характеризують ефективність перевезень 
вантажів у міжнародному сполученні територією України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67726  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марковський Валентин 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 "Любимый Город" ("Lovecity")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67727  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Словінська Ліка Вадимівна  
 
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)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Домики Счастья" ("Домики 

Счастья")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67728  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій 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)  Методичний посібник "Описание массовой трансформационной игры 
"Костюмерная" ("Трансформационная массовая -  игра 
"Костюмерная")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67729  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галюк Костянтин 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)  Методичний посібник "Бізнес гра "Business Poker" ("Бізнес гра 
"Business Poker")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67730  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галюк Костянтин Валерійович  
 
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)  Методичний посібник "Технология создания игр и игровых решений 
"SMART GAME" ("Технологія створення ігор та ігрових рішень 
"SMART GAME")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67731  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божко Мар'яна 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)  Методичний посібник "20 дорог" Коучинговая трансформационная 
игра для женщин" ("Коучингова гра "20 доріг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67732  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій аудіовізуального твору - телевізійної передачі "Спільна 
мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67733  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" 
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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 (синопсис) аудіовізуального твору - телевізійної передачі 
"Різдвяна казка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67734  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксена Епель (псевдонім)  
 
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 віршів "Души моей неведомые дали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67735  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ фізкультурно-спортивного 
напряму "КІКБОКСИНГ" початковий, основний та вищий рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67736  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "Комплекс методических программ для ударных видов 
единоборств "Ударная техника - индивидуально и с партнёром"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67737  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Станіслав Ельбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Комплекс методических программ для ударных видов 

единоборств "Атлетическое многоборье - индивидуально и с 
партнёром"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67738  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провоторова Марина Василівна  
 
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 страницах прошлого..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67739  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провоторова Марина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

520 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Слово Мир и слово Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67740  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голоцуков Геннадій Володимирович, Ламонов Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Облік 
операцій з оренди приміщень в установах Національної академії наук 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67741  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ламонов Петро Васильович, Голоцуков Геннадій Володимирович  
 
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 "Автоматизоване робоче місце "Розрахунок 

заробітної плати в установах Національної академії наук України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67742  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Прогноз 
виробництва продукції птахівництва в Україні та Херсонській області 
до 2020 року"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67743  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грисюк Юрій Сергійович, Лабута Артем Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз передумов 
реалізації проектів партнерства підприємств автомобільного 
транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту 
парків транспортних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грисюк Ю.С., Лабута А.В. Аналіз передумов реалізації 
проектів партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку 
систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних 
засобів // Вісник Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. - 2015. - № 1 (215). - С. 276-279. 

 
Анотація   

В роботі розглянуті передумови реалізації проектів партнерства 
підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного 
обслуговування та ремонту парків транспортних засобів, необхідність 
виконання яких повязана зі збільшенням частки малих підприємств. 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67744  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук Юрій 
Валерійович, Сараєв Олексій Вікторович, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Данець Сергій Віталійович  

 
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 "Технічний регламент інформаційного програмного 
комплексу (продукту) "МonDiaFor "HADI-15" + Road Accident при 
здійсненні фіксації та дослідження обставин дорожньо-транспортних 
пригод (ДТП) в умовах інтелектуальних транспортних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67745  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Єврейський танок "Все минає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67746  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчук Андрій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Літо професора Андрія Головчука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67747  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчук Андрій Федорович  
 
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 "Блок-схема навчання та кар'єрного росту Заслуженого 
діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти 
України, доктора технічних наук, професора Годовчука Андрія 
Федоровича"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67748  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Блок-схема життєвого шляху професора Головчука 
Андрія Федоровича"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67749  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка повістей та оповідань "Собеседник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка еротично-фантастичних повістей та оповідань включає 10 
творів, розміщених хронологічно - від кінця 18 сторіччя до 
майбутнього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67750  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кряжич Ольга Олександрівна, Коваленко Олександр Васильович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

524 

Повне ім'я або повне 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 реалізації способу опису забрудненої території 
"Випадкова точка" ("Випадкова точка (Random point)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена як інструмент для проведення польових 
досліджень в екологічній експертизі, агроекології, при оцінці 
радіаційної небезпеки та прогнозуванні токсичної дії забруднювачів, 
що накопичуються в ґрунті, воді та рослинному покриві, а також 
визначення якості рекреаційних зон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67751  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гернего 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)  Наукова стаття "Crowdfunding: worldwide conditions and prospects for 

use in Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iuliia O. Gernego. Crowdfunding : worldwide conditions 

and prospects for use in Ukraine // Актуальні проблеми економіки. 
Науковий економічний журнал. - 2015. - № 12 (174). - С. 111-117. 

 
Анотація   

В статті обґрунтовано доцільність використання краудфаундингу в 
сучасному суспільстві. Визначено сутнісну характеристику 
краудфаундингу і основні умови для його поширення в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67752  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гернего 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)  Наукова стаття "Економічні відносини соціального інвестування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гернего Ю.О. Економічні відносини соціального 

інвестування // Бізнес Інформ. Науковий журнал. - 2016. - № 2 (457). - С. 
103-108. 
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Анотація   
Наголошено на визначній ролі соціальних інвестицій для розвитку 
сучасного суспільства. Узагальнено склад учасників економічних 
відносин соціального інвестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67753  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Тамара Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Давайте вместе мир мы сохраним" ("Давайте, люди...")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67754  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олександр Львович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Термін "Боевой кикбоксинг для силовых 

структур" (бойовий кікбоксінг для силових структур)", що 
запропонований Івановим Олександром Львовичем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір характеризує різновид двобою чи групового бою, який 
відбувається на тренуваннях та спортивних змаганнях або в бойових 
умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67755  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олександр Львович  
 
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)  Кольоровий малюнок "Ivanov's school 1995 KICKBOXING" ("Школа 
кікбоксінгу Іванова-1995")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67756  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домашевський Святослав 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 "Поздоровлення "Тетянин день" ("Тетянин день")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67757  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Дмитро 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 "Old Reasons"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67758  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Эскизный проект "Судоходный канал Средиземное- 
Красное море "Шалом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект розроблений на підставі логістичної необхідності створення в 
міжнародному транспортному водному вантажопотоці між Європою і 
Азією альтернативного існуючому Суецькому каналу нового каналу з 
оптимізованими техніко-економічними показниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67759  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Божественная пропорция Кононенко Наталии 
Ивановны"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67760  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Зображення логотипу "SMART"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається зі слова "SMART",  виконаного прописними 
літерами латинського алфавіту сірого кольору, перед яким, словом, 
міститься зображення графічного малюнку, який складається із двох 
однакових гострих кутів із закругленими вершинами, які розташовані 
таким чином, що вершина лівого кута направлена в лівий бік, а 
правого кута направлена в правий бік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67761  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

528 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глінська Єлізавета Сергіївна, Хорошаєв Дмитро Євгенович, Гер Юлія 
Григорівна  

 
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 "От простого к сложному с Елизаветой Глинской"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга - помічник в області кондитерського мистецтва. У книзі 17 
розділів, кожен з яких висвітлює певну тему. Велика частина десертів - 
авторські. Навчання стає простіше, ефективніше і цікавіше за рахунок 
покрокових фотографій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огородов Роман Олексійович, Сіверин Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

Програма являє собою мобільний інструмент агронома, призначений 
для оперативної та ефективної фіксації стану культурних рослин на 
полях і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Кольоровий малюнок частини міста Запоріжжя" 
("Малюнок міста Запоріжжя")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кольоровий малюнок частини міста Запоріжжя з висоти пташиного 
польоту (бульвар Вінтера - Вознесенський узвіз).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67764  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепьохіна Олена Ваславіївна  
 
Повне ім'я або 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 финансово-экономических рисков инвестирования в 

агропромышленный комплекс Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67765  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Олександр 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 "Сучасна лінгвокогнітологія: концептосистема 

природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові 
місцевих поетів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрченко О.В. Сучасна лінгвокогнітологія : 

концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її 
вираження в мові місцевих поетів : Монографія / О.В. Юрченко. - 
Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 193 с. 

 
Анотація   

У виданні висвітлено інтегративну проблематику лінгвокогнітивних та 
лінгвостилістичних засобів відображення природних реалій Нижньої 
Наддніпрянщини в поетичному мовленні місцевих авторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Брошура "КОНСТРУИРОВАНИЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ВЫКРОЙКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В брошурі докладно розглянуто як побудувати креслення базового 
лекала виробів, тобто основи спідниці, основи сукні напівприлеглого 
силуету і нагрудної виточки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67767  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зупанець Ігор Альбертович, Доброва Вікторія Євгеніївна, Зупанець 
Катерина Олександрівна, Безугла Наталія Петрівна, Андрєєва Олена 
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)  Брошура "МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОБІЧНИХ 
ЯВИЩ/РЕАКЦІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ 
БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволяє здійснити коректну реєстрацію даних у 
індивідуальну реєстраційну форму і знизити кількість помилок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67768  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур 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)  Стаття "Ілео-абдомінальний індекс Мазура Ю.І." ("Ілео-
абдомінальний індекс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті викладено авторську методику лікаря-хірурга із багаторічним 
досвідом роботи щодо методики вимірювання жирової тканини у 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67769  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Яковенко Дарья Юріївна, 

Назарчук Сергій Єдуардович  
 
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 

"Теоретико-методологічне обгрунтування необхідності проведення 
інвентаризації земель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті узагальнено матеріал про проведення інвентаризації земель, 
розглянуто нормативно-правову базу інвентаризації земель, а також 
склад технічної документації та способи отримання вихідної 
документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67770  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовна Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Из тетради улетевших бабочек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Незвичайна історія жінки, якій в 1918 році вдалося обіграти найбільше 
казино Монте-Карло, викупити маєток збанкрутілого господаря 
казино, влаштувати там надзвичайний прийом місцевої знаті, потім 
залишити бал в самому розпалі і подарувати маєток першому 
зустрічному злидарю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67771  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67772  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Ганна Мефодіївна  
 
Повне ім'я або 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 "...Щоб пам'ятали внуки наших внуків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67773  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Правила гри "Удари по воротах 

(стадіон)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра видовищна і динамічна, з максимально рівними можливостями 
для гравців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67774  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Бюджет общины в системе межбюджетных 
отношений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголиб Т.М. Бюджет общины в системе 
межбюджетных отношений // ScienceRise. - 2015. - № 7/3. - С. 6-12. 

 
Анотація   

У статті досліджено нові підходи до формування бюджету 
територіальної громади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67775  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Местные бюджеты в системе бюджетного 
регулирования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголиб Т.М. Местные бюджеты в системе 
бюджетного регулирования // Региональная экономика : теория и 
практика. - 2014. - № 23 (350). - С. 38-45. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано роль міжбюджетних відносин в системі 
бюджетного регулювання. Визначено перспективні напрямки розвитку 
вітчизняної системи місцевих бюджетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67776  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Диспропорции регионального развития в Украине"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголиб Т.М. Диспропорции регионального развития 
в Украине // European Cooperation. - 2015. - № 7. - С. 9-27. 

 
Анотація   

У статті досліджено причини диспропорцій розвитку регіонів України. 
Предметом дослідження є теоретичні і практичні основи виникнення 
диспропорцій розвитку регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67777  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Balance and stability of budgetary system under the 

conditions of economic crisis and military conflict in the East of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bogolib T.M. Balance and stability of budgetary system 

under the conditions of economic crisis and military conflict in the East of 
Ukraine // Actual Problems of Economics. - 2016. - № 1 (175) - С. 259-268. 

 
 
Анотація   

У статті обґрунтовано значення бюджетної системи в ефективному 
відновленні економіки, стабільному виконанні соціальних забов'язань 
держави, забезпеченні життєдіяльності інфраструктури національної 
економіки тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67778  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Фінансове забезпечення освітньої галузі України: 

існуючі проблеми та перспективи їх вирішення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі 

України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення // Економіст. - 
2015. - № 8. - С. 1-6. 

 
Анотація   

У статті досліджено сучасний стан фінансового забезпечення освітньої 
галузі України; проаналізовано нормативно-правову базу, обсяги 
фінансових ресурсів, які держава витрачає для розвитку освіти, 
обґрунтовано значення освітньої субвенції тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67779  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Децентрализация местных бюджетов в Украине: проблемы и 
перспективы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголиб Т.М. Децентрализация местных бюджетов в 
Украине: проблемы и перспективы // European Cooperation. - 2015. - № 4. - 
С. 22-36. 

 
Анотація   

У статті розглянуті теоретичні основи існуючих в Україні проблем 
децентралізації місцевих бюджетів; показано перспективи розвитку 
децентралізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67780  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Трітмент до серіалу "Над прірвою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67781  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Lariss"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67782  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Дар'я Анатоліївна  
 
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 

"MOM2BE" ("М2В")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67783  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілік Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Sunshine 

Baby"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67784  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циркалюк Вадим Володимирович, Ковальська Валентина 

Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична реабілітація та контроль 

матеріального забезпечення - 2016"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це інтегрована система по забезпеченню 
відкритості та прозорості даних щодо можливостей лікування 
застрахованих осіб в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних 
закладів після перенесених захворювань і травм та здійсненню 
моніторингу та контролю витрат  Фонду на виплату матеріального 
забезпечення застрахованих осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67785  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухаренко Наталія Володимирівна, Кириченко Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплект листівок "Кіровоград в архітектурних деталях 
Єлисаветград"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67786  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкундін Дмитро Віталійович, Булавінов Віктор Іванович, Насікан 

Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна система автоматизованого 

управління транзакціями в електронній розрахунково-платіжний 
системі" ("Комп'ютерна програма автоматизованого управління 
транзакціями")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма автоматизованого управління транзакціями в 
електронній розрахунково-платіжний системі, яка включає здійснення 
готівкових платежів із застосуванням термінала, в який встановлюють 
програмне забезпечення електронних транзакцій, що реалізується за 
допомогою електронних засобів зв'язку в режимі реального часу, 
ініціюють електронну транзакцію за домогою електронних засобів зв'язку 
на основі зазначеного програмного забезпечення електронних транзакцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67787  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
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  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Грамматический словарный конструктор по 
английскому языку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Упорядкований збірник граматичних структур і слів, в якому фрази 
подаються учасникам в певному порядку і через певний часовий 
інтервал повторюються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67788  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомиця Олексій Леонідович, Касьяненко Євген Ігорович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Музична продакшн-бібліотека "Life stories"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірник з 36-ти музичних інструментальних 
композицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67789  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "А ти не здавайся"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67790  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або 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 нап'юся вина, як закінчиться війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67791  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67792  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Make up & style"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір створений для задоволення освітніх та культурних потреб 
суспільства в галузі моди, макіяжу та стилю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67793  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник "Грамматический словарный конструктор по испанскому 

языку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Упорядкований збірник граматичних структур і слів, в якому фрази 
подаються учасникам в певному порядку і через певний часовий 
інтервал повторюються з поступовим ускладненням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67794  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Юрійович, Дудко Володимир Борисович, Дудник 

Євгеній Леонідович, Кравченко Ігор Михайлович, Зелінський Роман 
Адамович, Тютюнник Дмитро Йосипович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення "Вагон трамвайний типу Т-4UA модернізований, 

реконструйований і переобладнаний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені креслення вагона трамвайного типу Т-4UA 
модернізований, реконструйований і переобладнаний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67795  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопата Анатолій Михайлович, Бруєвич Володимир Антонович, 
Кондратенко Володимир Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відокремлений підрозділ комунального підприємства 
"КИЇВПАСТРАНС" - "Служба енергетичного забезпечення  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Арматура та спецчастини контактної мережі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені креслення арматури та спецчастин контактної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67796  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Яковенко Дарья Юріївна, Козлов 

Станіслав Миколайович  
 
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 

"Методологічні основи проведення державної реєстрації земельних 
ділянок та нерухомого майна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу представленої статті покладено узагальнений матеріал про 
дослідження методологічних основ проведення державної реєстрації 
земельних ділянок та нерухомого майна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67797  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янін Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

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

"Створення оптимальної конструкції вантового покриття при 
розподіленні рівномірного навантаження уздовж гнучкої нитки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67798  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдаш Богдан Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Відчайдухи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звичайні люди у незвичайних ситуаціях здатні на відчайдушні кроки. 
У кожному герої є відтінок людини, у кожній людині є крапля героя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67799  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тетяна Сергіївна, Агєєва Ольга 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 "Людино-машинний інтерфейс системи 

візуального моніторингу якості проведення занять"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма присвячена для фіксації результатів відеоспостереження за 
ходом проведення занять у базі даних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67800  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис кінофільму "Поцелуй во сне и наяву"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67801  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Чудове свято"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67802  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик Михайло Михайлович (Михаїл)  
 
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)  Літературний письмовий твір релігійного характеру "Сенсація 
початку третього тисячоліття. Розкрита таємниця 24 розділу Євангелія 
від Матвія та деяких інших складних місць Святого письма, 
незрозумілих для широкої публіки понині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67803  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Олигарх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67804  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Проблемы эхолокации летучих мышей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67805  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Самое фундаментальное и самое очевидное открытие 
науки системасофии в ядерной физике: ядер атомов и (автоматически) 
электронов атомов - не существует в природе, - как единственная 
первопричина аварий Чернобыля и Фукусимы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67806  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Аналіз систем контролю 
параметрів руху АТЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі розглядаються системи контролю вихідних параметрів руху 
автомобіля такі як: інформаційні системи контролю вихідних 
параметрів руху автомобіля; системи контролю, що реєструють вихідні 
параметри руху автомобіля; комплекси системи контролю вихідних 
параметрів руху автомобіля; системи контролю вихідних параметрів 
руху автомобіля як складова частина електронних систем керування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67807  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Аналіз інформаційного 
забезпечення безпеки автомобіля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається інформаційне забезпечення безпеки автомобіля 
таке як: інформація про керуючий вплив, про навколишнє середовище 
та про вихідні параметри стану системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67808  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
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 "Фізико-хімічні характеристики дезінфікуючих і 
миючих препаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено комплексній оцінці фізико-хімічних властивостей 
дезінфікуючих і миючих препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67809  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Володимир Максимович  
 
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 "Опис геометричних багатовидів 

для моделювання в'язко-пружнього середовища"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглядається побудова функцій з компактним носієм, які 
прості при визначенні, зручні при проведенні обчислювальних 
експерементів з метою описування тривимірних включень в 
середовищі при моделюванні процесів, що мають місце в матеріалах 
дорожнього покриття і зв'язані з необхідністю проводити дослідження 
можливих впливів на них дорожньо-кліматичних факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67810  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, 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 "Науковий нарис вчення про ветеринарну 

дезінфекцію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано сучасні наукові позиції теоретичних досліджень в області 
дезінфекції. Вивчено перспективні напрямки досліджень в галузі 
ветеринарної дезінфектології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67811  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окса Микола Миколайович, Кожевикова Алла Власівна, Дудко 
Ярослава 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)  Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти 
"магістр" - "Філософія менеджменту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал посібника складається із тематики лекційних та 
семінарських занять, завдань для самостійної роботи та індивідуальних 
завдань для пошуково-аналітичної роботи здобувачів ступеня вищої 
освіти "магістр", що відповідає накопичувальній системі оцінювання 
знань під час підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67812  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Дудченко Микола Олексійович, 

Линник Юлія Євгенівна, Шиян 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)  Наукова стаття "Диференціальна діагностика соматичної семіотики 

на тлі гальванозу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нідзельський М.Я. Деференціальна діагностика 

соматичної семіотики на тлі гальванозу / М.Я. Нідзельський, М.О. 
Дудченко, Ю.Є. Линник, Є.Г. Шиян // Дерматовенерология 
Косметология Сексопатология, 2015. - № 1-2, - С. 93-96. 

 
Анотація   

Наукова розробка належить до галузі медицини, а саме до стоматології, 
до розробки діагностики патологічних процесів стоматологічного 
профілю. У статті розглянуто питання диференціальної діагностики 
соматичної семіотики на тлі гальванозу, що виникає при користуванні 
металевими зубними протезами. Висвітлено проблему гальванозу та 
тенденцію його розповсюдження. Описано механізм патогенезу, 
розвитку клінічних проявів гальванозу та лабораторні тести для його 
підтвердження. Запропоновано алгоритм диференціальної діагностики 
гальванозу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67813  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорук Павло 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)  Літературний твір наукового характеру "Аналіз даних маркетингових 

досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григорук П.М. Аналіз даних маркетингових 

досліджень : монографія / П.М. Григорук. - К. : Кафедра, 2012. - 428 с. 
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Анотація   
Висвітлені питання, пов'язані з опрацюванням багатомірних 
маркетингових даних. Описано основні підходи визначення сутності 
маркетингових досліджень, описано їх медичний базис.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67814  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрущ Ніла Анатоліївна, Желіховська Майя 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 твір наукового характеру "Конкурентні стратегії: 

процеси створення та реалізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хрущ Н.А. Конкурентні стратегії : процеси створення 

та реалізації : монографія / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська / за наук. ред. 
д. е. н., проф. Н.А. Хрущ. - К. : Освіта України, 2010. - 316 с. 

 
 
Анотація   

Проведено комплексні дослідження процесів створення та реалізації 
конкурентних стратегій підприємств в сучасному динамічному 
середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67815  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорук Павло 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)  Літературний твір наукового характеру "Теоретико-методологічні 

засади економіко-математичного моделювання процесів прийняття 
маркетингових рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретико-методологічні засади економіко-

математичного моделювання процесів прийняття маркетингових 
рішень : монографія / П.М. Григорук. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. - 
344 с. 

 
Анотація   

Розроблено концепцію в умовах невизначеності та багатомірності 
ринкового середовища. Визначено структуру аналітичного 
забезпечення модельної складової базису. Побудовано організаційно-
економічний механізм управління процесом прийняття маркетингових 
рішень, побудовано інформаційну модель цього процесу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67816  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
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)  Літературний-письмовий твір "Методика розвитку швидкості в 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П.  Методика розвитку швидкості в 
студентів.  - Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2016. - 48 с. 

 
Анотація   

Актуальність представленої методики полягає в тому, що автор на 
сучасному науковому рівні виклав концептуальні та практичні 
аспекти розвитку швидкості в студентів під час навчання у ВНЗ, 
розкрив форми вияву швидкості, засоби та методи їх розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67817  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Психолого-педагогічні аспекти 
духовного розвитку студента в галузі фізичної культури і спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито та обґрунтовано вдосконалення культури, 
освідченості, фізичного розвитку і зміцнення здоров'я студентської 
молоді, що є необхідною умовою формування духовних основ сучасного 
життя, подолання негативних явищ, що знайшли відображення у 
девальвації соціальних і моральних цінностей особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67818  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Уляна Ігорівна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Розмовна англійська для суднових 

механіків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить у собі додатковий навчальний матеріал, який сприяє 
засвоєнню фахових дисциплін за спеціальністю "Механік судновий" 
англійською мовою  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67819  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великочий Володимир Степанович, Ковальська Леся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Створення продуктів 
екотуризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект передбачає дослідження, аналіз й оцінку природних ресурсів, 
розробку та апробацію екомаршрутів, маркування маршруту та його 
картування, розвиток туристичної інфраструктури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67820  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великочий Володимир Степанович, Ковальська Леся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Туристичний розвиток 
території Придністерського Покуття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект передбачає ремонт доріг, спорудження причалів, збірно-
розбірних малих архітектурних форм, скансенсів, які відтворюють 
історію заселення на берегах Дністра.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67821  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
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 "Методика розвитку витривалості в 

студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Методика розвитку витривалості в 

студентів : метод. реком. - Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2016. - 
25 с. 

 
 
Анотація   

Актуальність представленої методики полягає в тому, що автор на 
сучасному науковому рівні виклав концептуальні та практичні 
аспекти розвитку швидкості в студентів під час навчання у ВНЗ, 
розкрив форми вияву швидкості, засоби та методи їх розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67822  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
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 "Методика планування виховання 

вольових якостей в студентів у процесі фізичного виховання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г. П. Методика планування виховання 

вольових якостей у студентів у процесі фізичного виховання. - 
Житомир : Вид-во "Рута", 2008. - 48 с. 

 
 
Анотація   

Автор вперше у вітчизняній теорії і практиці фізичного виховання 
розробив план виховання вольових якостей в студентів у процесі 
фізичного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67823  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христова Тетяна Євгенівна, Суханова Ганна Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Основи лікувальної фізичної культури: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 
"Фізичне виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено сучасні погляди на лікувальну фізичну культуру як 
активний засіб фізичної реабілітації. Розкрито вплив кінезотерапії на 
організм хворого, описано основні засоби та форми, показання та 
протипоказання, послідовність і особливості застосування лікувальної 
фізичної культури при різних захворюваннях за періодами реабілітації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67824  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейдик Олександр Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Розробка напрямів підвищення рівнів екологічної 

безпеки туристських комплексів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовано та розроблено структурно-логічну матричну 
модель, яку використано як ситуаційний приклад екомоніторингу та 
екочинників розвитку туркомплексу стосовно 25 регіонів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67825  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, твір 

образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Безопасное управление автомобилем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67826  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодирьов Володимир Олександрович, Кочан Валерій 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 "Індустріальна конструктивна Система "Збірно-
Монолітний Каркас Універсальний Бетонний - Естакада" ("Система 
"З-МКУБ-Естакада")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67827  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серовський 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)  Графічне зображення "ZOG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67828  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підвищення якості візуалізації 
рентгенологічних зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма обробляє напівтонові зображення для підвищення якості 
візуалізації та зберігає оброблені зображення на жорсткому диску.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67829  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блдь-Бенд (псевдонім), Блдь-Бенд (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 "Киевский модник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67830  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна модель управління інтегрованим 
потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення 
визначеного рівня воєнної безпеки держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67831  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симошенко Світлана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Опять к тебе Эльбрус капризный"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67832  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки на присоску 

"ЦВЕТИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучування 
іграшки на присоску "ЦВЕТИК".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67833  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігровий центр "ДОМИК 

УМНИЦЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучування 
ігрового центру "ДОМИК УМНИЦЫ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67834  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігрового центру 
"Мультицентр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучування 
іграшки ігрового центру "МУЛЬТИЦЕНТР".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67835  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки на присоску 

"КВІТКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучування 
іграшки на присоску "КВІТКА".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67836  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігровий набір  "КОВЧЕГ 

НОЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучування 
ігрового набору  "КОВЧЕГ НОЯ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67837  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки - каталки 

"ПЕЛІКАН-ВИТІВНИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучування 
іграшки-каталки "ПАЛІКАН-ВИТІВНИК".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67838  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейдик Олександр Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Застосування таблиць Шульте при вивченні 

географічних та історичних дисциплін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті запропоновано ряд адаптованих до географії (ресурсно-
рекреаційна складова), історії та археології таблиць Шульте та 
обґрунтовано можливості їх застосування в географічних та історико-
археологічних дисциплінах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67839  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опанасюк 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 "Жизни смысл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Засада", "Тюрьма", "Очі", "По бабам", "Детство 
мое", "Я дождусь", "Танюша", "Дом родной", "До тещі на борщ", 
"Исповедь ЗЕКА", "Любовница", "Пивка для рывка", "Цыгане", 
"Школьный вальс", "АТО", "Жизни смысл", "Стареем", "Киборги", 
"Станицы из жизни".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67840  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малініна Кіра Юріївна  
 
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 "Вот - ты, а вот - я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темна кімната. Він сидить на стільці, закривши очі. Вона гріє руки, 
підносячи їх до лампи, пильно дивиться на нього, дмухає. Він повільно 
відкриває очі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67841  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василевич Микола Георгійович  
 
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 "ГОЛОВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом складається із наступних композицій: "На колени", 
"Голова", "Капитаны", "Пулеметы", "Страх", "Хаос", "Никто", 
"Агония", "Пароли".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67842  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
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 "Wake The Lord Tonight"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67843  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Косенко Віктор Васильович, 
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 аналізу діагностичної інформації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання в інформаційно-
діагностичних системах. На підставі інформації, що надходить від 
вбудованих засобів діагностування, програма проводить аналіз 
діагностичної інформації, визначає код та вид несправності. За 
отриманими результатами формується звіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67844  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Павло Анатолійович, Онищенко Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної 
академії аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система збору і обробки селекційної 
інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для попередньої обробки даних первинного 
зоотехнічного обліку і підготування їх для розрахунку генетичної 
цінності тварин методом найкращого лінійного незміщеного прогнозу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67845  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижняк Анатолій Михайлович, Нарижняк Ростислав Анатолійович, 
Ляшенко Наталья Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Доказательство гипотезы Э. Била, Великой теоремы 
П. Ферма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67846  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідора Оксана Сергіївна  
 
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 творів "Набір буклетів "ГОРОСКОП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кількість буклетів відповідає знакам Зодіаку. Кожен буклет містить 
відповідно до знака Зодіаку цікаву інформацію, зібрану з різних джерел, 
стосовно характеру, здібностей, смаків тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67847  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Курс лекцій "Эзотерическое целительство I - VІ ступень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Учбовий курс включає 7 лекцій, дозволяє набути практичних навичок 
у відчутті просторових енергій, в розширенні свідомості і духовного 
сприйняття Світу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67848  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвід Антонія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Антологія "Вольтова дуга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67849  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ВАН-ГОГ (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 "Вибране"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хто є хто", "Я сам", "Я вже не твій", "Шукаю", "Чорні квіти", 
"Хімія", "Сховай мене від дощу", "Твоє ім'я", "Ти не питай", "То було 
так", "Проблеми", "Браття", "Пройде", "Серця мінор", "Спомин", 
"Ніч", "Паранойя", "Мені зле", "Мені пасує так", "Не відлітай", 
"Контрасти", "Клітка", "Зовсім один", "Зроби так", "Ілюзії", 
"Забава", "Ексгра-клас", "Еко-прес", "S.O.S.", "Далеко". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67850  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  BIG BOSS (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 "Йорк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67851  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоян Станіслав Олександрович, Сагайдачна 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 "Пропасть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67852  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ари Ясан (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 "Дом Тысячи Дверей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67853  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вайду Клис (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 "Ал и Ролу. Битва за Астрал. Часть 1. Вне тела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67854  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Зозуля Андрій Іванович, Волосовець Антон 
Олександрович  

 
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 "Основні етапи лікування хворих на мозковий інсульт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета твору: покращення інформованості медичних працівників, в 
першу чергу лікарів (фельдшерів) екстреної (швидкої) медичної 
допомоги, неврологів, нейрохірургів, кардіологів, сімейних лікарів, з 
діагностики та надання медичної допомоги хворим при мозкових 
інсультах на ранніх етапах (догоспітальний і госпітальний).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67855  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Зозуля Андрій Іванович, Волосовець Антон 
Олександрович  

 
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 "Патогенетичне лікування хворих на мозковий інсульт на 
догоспітальному етапі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Світові статистичні прогнози вказують, що мозковий інсульт є другою 
по величині причиною смертності у світі і третьою в країнах, що 
розвиваються. Ця патологія є основною причиною довгострокової 
інвалідизації в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67856  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Куриленко Наталія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Збірник фізичних задач і 
дослідницьких завдань екологічного змісту для основної школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить задачі та завдання екологічного змісту різних типів 
до кожного розділу з курсу фізики основної школи, а також роботи-
практикуми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67857  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
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 аудіовізуальних творів "Classical harmony (CH) Relax Room" 
("Classical harmony presentations")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка аудіовізуальних творів освітнього спрямування представляє 
проект, діяльність якого спрямована на створення програм про 
культуру і мистецтво.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67858  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Smart system teaching English 
"On-the-Go" (visual logic)" ("New "On-the-Go" (visual logic)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить варіанти зображень, які успішно можна 
використовувати для створення візуальної логіки нового освітнього 
ресурсу з вивчення англійської і будь-якої іншої мови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67859  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехаєнко Денис Олександрович (Mortem Veritas)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів та пісень "Reflection"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Дитя", "Сердце", "Чистая вода", "The white crow","Одиночество. 
Разговор с самим собой", "I want to die", "The struggle inside", "Shell of 
Mind", "Post-Mortem", "Post-Mortem deuil", "Overcast", "Storm", "How 
the flowers are perish", "A ghost", "Reflection", "Creek", "Collapse", 
"Outgoing", "22 Sadows", "Disarray", "The ant family", "Symbiosis". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67860  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 

"СІДКОН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Безопасность 

контрактов международной купли-продажи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є рекомендованим та корисним для власників, директорів та 
керуючих осіб компаній експортерів та імпортерів товарів/послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67861  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогач Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тарас Шевченко "У нашім раю на землі..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До книжки увійшли вірші та поеми Т. Шевченка про тяжке життя 
селянських дітей за часів кріпаччини, про материнське щастя, про 
людську мудрість, славну історичну минувшину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67862  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куклінський Максим Володимирович, Головня Галина Василівна, 
Лукаш Максим Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн бронювання квитків на літак "Happy 
Flying" ("Happy Flying")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма дає можливість підвищити якість 
комфорту пасажира за рахунок бронювання місця, використовуючи 
компоновку салону літака, а також в залежності від його вподобань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67863  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунік Анатолій Азарійович, Комнацька Марта Миколаївна, 
Вишнякова Євгенія Вікторівна  

 
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 "Управління сервоприводами бічного та 
повздовжнього каналів безпілотного літального апарату з V-подібною 
конфігурацією хвоста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67864  
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Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сисоєв Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Теребонькай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67865  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трінчер Анна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Don't forget me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про щирі почуття, їх взаємність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67866  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабченюк Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник з логопедії "Подорож до країни Шипландії, або 

Автоматизація шиплячих звуків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логопедичний посібник, в якому представлена оригінальна методика 
по вихованню і автоматизації шиплячих звуків, диференціації 
шиплячих і свистячих звуків, розвитку фонематичного слуху, 
збагаченню словника, формуванню граматичної сторони мови, 
вихованню мови до природи, Батьківщини, друзів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67867  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Олег Олександрович, Харченко Вячеслав Сергійович, 
Ахтямов Михайло 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 "Утиліта для чек-лист оцінки безпеки 
інформаційно-керуючих систем" ("CLASICS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На відміну від існуючих програм оцінки інформаційної безпеки дана 
програма вперше реалізує методику спільного аналізу розривів та 
аналізу режимів, ефектів та критичності вторгнень Gap-IMECA.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67868  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Станіслав Ельбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка методичних програм з ілюстраціями "Комплекс методических 

программ для борцовских видов единоборств "Атлетическое 
многоборье - индивидуально и с партнёром"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67869  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Денис Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для обробки 

неструктурованих текстів "Семантичний текстовий процесор" v.1.0."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для автоматизованої обробки неструктурованих текстів, в 
основі якої знаходиться теорема Т. Баєса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67870  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянич Владислав Олегович  
 
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 "Знаки на ладони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Цунами", "Время", "Ты моя", "Поздно что-то менять", "Мелодия в 
стиле джаз", "Не твой", "Знаки на ладони", "Измены", "Уходи", 
"Покажи мне себя настоящюю", "Кричи", "С тобой", "Танцевать", 
"Ты с ним", "Тобі", "Бывшая", "Летняя песня", "Просто друзья", 
"Кохаю", "Двадцать шесть", "Спешите жить".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67871  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянич Владислав Олегович (Влад Ульянич)  
 
Повне ім'я 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 "Гімн Дитячої Республіки ДеЛюкс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67872  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковріжних Микола Миколайович, Данілевський Олександр 

Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Способ обработки композитных и 

полимерных материалов для получения необходимой жесткости 
таковых" ("Способ обработки композитных и полимерных 
материалов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб обробки композитного і/або полімерного матеріалу полягає у 
тому, що матеріал потрібно профрезерувати і/або прорізати наскрізні 
отвори в шаховому порядку і/або змієвидній формі і/або радіальному 
сегменті, які будуть повторюватись в заданій послідовності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67873  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Дмитрієва Ірина Юріївна  
 
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 "Аналіз розподілу складових 

електромагнітного поля на обмеженій площині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення складових напруженості 
електричного чи магнітного поля та побудови графіків у тривимірних 
координатах для заданих розмірів досліджувального поля, частоти, 
проміжку часу тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67874  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Збірник презентацій "Курс лекцій Людмили Богуш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає курс практичних занять, спрямованих на формування і 
розвиток умінь ефективного управління часом, персоналом, продажами, 
спілкуванням з орієнтацією на застосування цих умінь в бізнесі.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67875  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірник сторінок для планувальника BogushBook"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе сторінки, які призначені для планування 
довгострокових і середньострокових цілей, складання списку бажань і 
незавершених справ, планування на місяць, тиждень і день, сторінки 
для додаткових записів і ведення списку контактів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67876  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирова Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Коробка ChikChirik"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнки використовуються у виробництві до подарункової коробки 
"ChikChirik", що містить в собі різноманітні творчі завдання для дітей 
та допомагає перевтілити спілкування з дитиною в цікаву гру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67877  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федюк Владислава Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "ПРИГОДИ СУПЕРАГЕНТІВ: ОПЕРАЦІЯ "ДРУЖБА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця казка адаптована для дітей молодшого та середнього віку. Видання 
для вихователів, батьків і керівників творчих гуртків та усіх 
шанувальників казок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67878  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паперник Максим Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Поклади Золота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія фільму відбувається в Парижі в 20-х роках минулого століття в 
середовищі емігрантів, які виїхали з України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67879  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Костянтин Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "За хмарами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67880  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна, Морараш Іван Іванович, 

Ткачук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Відеокліп "Я не дозволю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67881  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна, Морараш Іван Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Відеокліп "Я нап'юся вина, як закінчиться війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67882  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Валентина Володимирівна, Ємельяненко 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)  Науковий твір "Наукастінг у регіональній економічній політиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукастінг - це методика використання даних в реальному часі для 
відображення актуальної та постійно оновлюваної картини економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67883  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воловик Ірина Анатоліївна, Борисенко Анатолій Васильович, 
Кучмеровська Тамара Муратівна  

 
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 "Обґрунтування використання нового засобу місцевої дії в 
комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 
(експериментальне дослідження, 2 частина)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67884  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воловик Ірина Анатоліївна, Борисенко Анатолій Васильович, 

Кучмеровська Тамара Муратівна  
 
Повне ім'я або 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 використання нового засобу місцевої дії в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 
(експериментальне дослідження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воловик І.А., Борисенко А.В., Кучмаровська Т.М. 

Обґрунтування використання нового засобу місцевої дії в 
комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 
(експерементальне дослідження) // Современная стоматология. - 2016. - 
№ 2 (81). 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67885  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Європейка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67886  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
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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 "ECHO PARK"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67887  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Уютный 

квартал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67888  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Пражский 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67889  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
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 "NEW CITY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67890  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Нова адреса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67891  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "BUILDING 

AND COMPANY" ("BDC")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67892  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ЖК 
"Щасливий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67893  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Київський 

маєток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67894  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Європейське 

місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67895  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
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 "Петровський 
квартал"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67896  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ВЕЛЕСГАРД"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67897  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Молодёжный 
городок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67898  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
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 "ЖК 
"Софіївська сфера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67899  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Житловий 

комплекс "Софія" від Мартинова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67900  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Жилой 

комплекс "НОВАЯ АНГЛИЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67901  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний 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)  Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни 
"Педагогічна майстерність та творчість"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67902  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
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 "Будинковий облік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67903  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безсмертний Володимир (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 
"Знакомьтесь, Америка! (презентация из Одессы)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67904  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Євгенія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ендотехномед" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "GARVIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67905  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Наталія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Авторські пісні Наталії Доля в альбомі 
"Зірка кохання" ("Альбом "Зірка кохання")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли 20 мелодій, які написані в різних тональностях та  з 
різними ритмами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67906  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієва Валентина 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)  Казка "Сказки волшебного леса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67907  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієва Валентина Володимирівна  
 
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)  Казка "Петя и дракон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67908  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієва Валентина 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)  Казка "Янтарный сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67909  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Маргарита Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст та музика пісні "Chanter, rire, aimer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67910  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович, Фідик 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)  Твір образотворчого мистецтва "BIG BOSS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67911  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка інструментальних композицій "VINCENT IMPRESSION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли : "EROTOMANIA", "NOSTALGIA", "NOVEL 
TIBET", "IMPROMPTY", "PERPETIUM MOBILE", "EAST WIND", 
"IN LYRICAL MOOD", "IN PESPAIR I SEARCH FOR LOVE". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67912  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Моє життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку ввійшли такі композиції: "Україна моя", "Старість не 
радість", "Сивина", "Посеред поля", "Романс цыганки","Не быть 
третьим", "Не бути третім", "Крепкая дружба", "Коли калина 
зацвіла", "Козацька доля", "Їхали хлопці", "Дівчина-калина", "Был я 
на курорте", "Хата вікнами в сад", "Димить туман", "А роки летять".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67913  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Медвидчук Катерина Василівна, 
Харковлюк-Балакіна Наталія Віталіївна, Канатнікова Юлія 
Олександрівна, Пилипенко Юлія Сергіївна  
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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 "Смертність в Україні за статтю, віком, причинами смерті, 
типами поселень та регіонами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База містить інформацію про загальні та стандартизовані коефіцієнти 
смертності за статтю по 9 вікових групах і 73 класах та окремих 
причинах смерті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67914  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Білий сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67915  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій 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)  Музичний твір з текстом "Белый сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67916  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Андрій Федорович   
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Зазеркалье Художника Ловчева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67917  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудик Володимир Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Недотепа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67918  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терешко Ганна Анатоліївна  
 
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 практичного характеру "Концепція 

сервісу з надання юридичних послуг із автоматизованого складення 
юридичних документів онлайн (Першого українського юридичного 
роботу)"  ("Концепція автоматизованого сервісу зі складення 
документів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція автоматизованого сервісу зі складення документів полягає у 
наданні юридичних послуг зі складання документів онлайн. 
Користувач сервісу заходить на сайт, обирає потрібний йому документ, 
заповнює необхідні поля, після заповнення всіх полів оплачує послугу. 
Після сплати за послугу користувач отримує готовий документ разом із 
письмовою консультацією подальших дій.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67919  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ратошнюк Анатолій Олександрович  
 
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 письмовий твір "Компактна ручка для пакетів" ("Ручка 
Р.А.О.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компактна ручка для пакетів слугує для зручного утримування і 
носіння пакетів з вантажем, який витримує пакет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67920  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Швайко Ігор Григорович, Бик Ольга 
Петрівна, Бугеда Любов Костянтинівна, Леспух Тальвіна Юріївна, 
Макодзеб Василь Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз інформативності та повноти 
контрольованих параметрів в автоматизованих системах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення значень загальної ймовірності 
відмови елементів, ентропії підмножини неперевірених елементів, 
інформативності контрольованих параметрів і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67921  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полоз Григорій Миколайович, Гер Михайло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пост и живая пища со стола Бога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григорий Полоз, Михаил Гер. Пост и живая пища со 
стола Бога. - К., ФОП Кириченко, 2016. - 224 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67922  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маковецька Ганна 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 "Вместе навсегда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання в стилі поп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67923  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пташенко Анатолій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Метод определения идеальной массы тела (МИ, кг), 
нормативной массы тела (МН, кг) и зональное состояние фактической 
массы тела (МФ, кг)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті викладено види маси тіла людини. Дана оцінка існуючої 
методики ідеальної маси тіла, яка прийнята Всесвітньою організацією 
здоров'я, та перелічені її недоліки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67924  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Hippo Pepa melodies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67925  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 
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 "ВОДОСПАД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою слово "ВОДОСПАД" в 
кількості шести зображень, створене автором і призначене для 
використання як  торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів, 
а також як знаків для товарів і послуг, логотипів і фірмових найменувань. 
Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67926  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 
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 "Садовий експерт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшло три зображення, які використані як  торгові марки, 
знаки для товарів і послуг та логотипи, а також як знаки для товарів і 
послуг, логотипи і фірмові найменування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67927  
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Дата реєстрації авторського права  22.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пихтєєв Олексій Михайлович, Донцов Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Радиолокационный тренажер - 2014 (с) RADAR 
& ARPA simulator" ("RADAR & ARPA simulator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67928  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна, Леонець 

Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Склад, структура та зміст "Програми використання і 

охорони земель та інших природних ресурсів на територіях об'єднаних 
територіальних громад" на прикладі Деснянської об'єднаної 
територіальної громади Козелецького району Чернігівської області" 
("Програма громади")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це перша в Україні експериментальна розробка для об'єднаних 
територіальних громад, яка включає проблеми, аналіз причин 
виникнення проблеми, визначення мети програми, порівняльний 
аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми та обґрунтування 
правильного варіанта і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67929  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
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 "DEALS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма  призначена для вирішення завдань з укладення угод між 
юридичними особами в будь-якій сфері діяльності та передбачає 
обговорення умов угод, узгодження і підписання договорів та інших 
документів у рамках угоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67930  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Вікторія Євгенівна, Андрійченко Лариса Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Система 

безбалового оцінювання "Шлях пізнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67931  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Віталій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "КАРДИНАЛЬНАЯ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА (КаПсиД) - МЕТОД НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67932  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулькова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РУТС-Д" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна платформа ROOTS-D. 
Особистий кабінет" ("Платформа ROOTS-D. Особистий кабінет")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67933  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулькова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РУТС-Д" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток для мобільних телефонів mAgent"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67934  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобанов Денис 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 "Главный герой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67935  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернуха Аліна Олександрівна (Аліна Борщова)  
 
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 "Соломія + Софія = Слава"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67936  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олександр Львович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Уроки спортивного и боевого 

кикбоксинга Иванова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67937  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Малаканова Лариса Василівна, 

Сорокіна Галина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент загальноосвітніх навчальних 

закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається проблема менеджменту загальноосвітніх 
навчальних закладів. Розкрито сутність і специфіку стратегічного 
особистісно орієнтованого управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67938  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Коберник Олександр Миколайович, 
Малаканова Лариса Василівна, Сорокіна Галина Юріївна  

 
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)  Навчальний посібник "Основи сучасного виконання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває проблему особистісно орієнтованого виховання. 
Характеризує сутність й особливості виховання особистості в сучасних 
умовах, аналізує систему його методів і засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67939  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Оніпко Валентина Володимирівна, 

Боловацька Юлія Ігорівна, Школяр Сергій Петрович, Мастюх 
Катерина Василівна, 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)  Науково-популярне видання "Зелений кизиловий ансамбль садиби 

В.Г. Короленка : науково-популярні нариси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкривається особистість В. Галактіоновича - письменника, 
правозахисника, публіциста, високоморальної людини, здатної 
відчувати на тонкому рівні навколишній світ природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67940  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Малаканова Лариса Василівна, 

Сорокіна Галина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Управління навчально-виховним процесом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрита сутність навчання як рефлексивної суб'єкт-суб'єктної 
взаємодії, основи управління співробітництвом, специфіка командної 
роботи як форми управління.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67941  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забарило Євген 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)  Збірник статей "Культура безпековий сектор або креативні індустрії, 
як вектор розкриття мультиформатних потенціалів громади через 
стимулювання до ідентифікаційно-контентного мислення прямої дії з 
обов'язковими геопозиційними фіксаціями точок суспільної 
активності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник включає в себе статті: "Креативні індустрії як вектор 
можливостей профілактики та нейтралізації системних проявів 
гібридного тероризму", "Любистки миру", "Ужгород креативний в 
царині культурно-сімейної специфіки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67942  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Віталій Михайлович, Гвоздік Олег Іванович, Бандура Олег 
Олександрович, Михайленко Роман Володимирович, Павлишин Олег 
Володимирович, Роговенко Марія Михайлівна, Симон Юрій 
Сергійович, Івченко Юлія Володимирівна, Шевчук Роман 
Миколайович, Тарабановський Дмитро Борисович  

 
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 підручник "Логіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному курсі реалізується раціональне поєднання загальноосвітнього 
та професійного навчання курсантів, максимальне наближення 
навчального матеріалу до специфіки правоохоронної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67943  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Брисковська Оксана Миколаївна, 
Вознюк Андрій Андрійович, Арешонков Віталій Володимирович, 
Атаманчук Володимир Миколайович, Нєбитов Андрій Анатолійович, 
Павленко Сергій Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
розслідування кримінальних проваджень за фактом безвісного 
зникнення осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика є першою спробою розкриття особливостей 
кримінальних проваджень щодо безвісті зниклих осіб та їх оформлення 
у вигляді окремої методики правоохоронної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67944  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвищун Андрій Іванович, Бліщ Михайло Васильович, Коновалов 
Петро Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Доктор Елекс" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна платформа Доктор Елекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67945  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовчановський Євген Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Оригінал-макет малюнку для 
упаковки кондитерського виробу - торту "Золотий ключик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67946  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аушева Наталія Миколаївна, Педос Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма інтерактивного 

керування побудовою графічних об'єктів за допомогою портативних 
пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосований підхід передбачає об'єднання можливостей керування 
графічними даними існуючих інтерфейсів мобільних телефонів, а 
також додає засоби інтерактивного керування тривимірними об'єктами 
за рахунок використання пристроїв позиціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67947  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стелюк Антон Олегович  
 
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 моделювання 

частотних автоматик енергоблоків атомних електростанцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для моделювання частотних 
автоматик енергоблоків атомних електростанцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67948  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
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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 "Модель у форматі програмного забезпечення 
DlgSILENT PowerFactory системи збудження турбогенераторів та АРЗ 
типу СВТГ-2.0к/300-С2Т2.5-АР24-УХЛ4 виробництва НВП 
"ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКС" з фактичними коефіцієнтами 
налаштування для турбогенератора енергоблока № 2 Харківської ТЕЦ-5"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму у форматі програмного 
забезпечення DlgSILENT PowerFactory системи збудження 
турбогенераторів та АРЗ типу СВТГ-2.0к/300-С2Т2.5-АР24-УХЛ4 
виробництва НВП "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКС" з 
фактичними коефіцієнтами налаштування для турбогенератора 
енергоблока № 2 Харківської ТЕЦ-5. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67949  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович, Приходько Анна Вікторівна, Вареник 

Андрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "База даних низьковольтного обладнання та реле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67950  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Телескоп системи Кассегрена з головним дзеркалом 

діаметром 160 мм і відносним отвором 1/10 в якості об'єктива цифрової 
дзеркальної камери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67951  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Світлана Ігорівна, Мажара Ольга 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 "Розширення відстеження процесу 

співставлення зі зразком в середовищі CLIPS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67952  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Валерія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Фамільний герб родини Мельничук, 

Буковина, Україна" ("Фамільний герб родини Мельничук")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67953  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Валерія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Корпоративний герб Юридичної 
практики "Мельничук і Партнери" ("Корпоративний герб ЮП 
"Мельничук і Партнери")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67954  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куць Євгеній 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)  Літературний твір "Стрелецкое шоу "Дуэлянты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67955  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Лук'яненко Сергій Миколайович, 
Глазунов Дмитро Олегович, Деньгуб Олександр Вікторович, 
Коробченко Гаррі Євгенович, Ларіонов Костянтин Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТР-АГЕНТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CONTR AGENT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - сервіс, який надає можливість перевірки за 
кодом ЄДРПОУ клієнтів, постачальників, підрядників та інших осіб, з 
якими веде справи організація, на предмет судових, податкових та 
інших критеріїв надійності. Програма оперативно відреагує, чи є в 
контрагента податковий борг, судові рішення (і які), чи розпочато 
процедуру банкрутства - це допоможе підприємству оцінити ризики 
співпраці з таким партнером.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67956  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радомська Наталія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Агентство Сновидений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67957  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пухлик Борис Михайлович, Дзюбенко Сергій Петрович, Гонько Віра 
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 "Створення повноцінних регіональних препаратів алергенів 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується рішення проблеми створення регіональних препаратів 
алергенів. Підвищення специфічності препаратів алергенів досягається 
за рахунок особливої технології відбору сировини, яка підвищує у 
наступному специфічність створених алергенів, що застосовуються у 
всіх алергологічних установах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67958  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марюх Марина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "С тобой навсегда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67959  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинніков Павло Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки на колесах 
"ТРАКТОР С ТРЕЙЛЕРОМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67960  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарєв Станіслав Дмитрович, Мінченко Ольга Василівна, Свиридюк 

Наталія Петрівна, Старицька Ольга Олексіївна, Колючий Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний підручник з навчальної 

дисципліни "Юридична деонтологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продукт є необхідним базовим джерелом для осівітнього процесу у 
Національній академії внутрішніх справ, що сприятиме належному 
засвоєнню матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67961  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Ганна Миколаївна (Арина)  
 
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 "Без правил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшло 12 пісень: "Хочеш, мій коханий", "Ти пішов", 
"Прокидаюсь я з твоїм ім'ям", "Мій герой", "Ты ушел", "Ты мой 
герой", "Просыпаюсь с именем твоим", "Посвящение свекрухи", 
"Новая мама", "Ласковый террор", "Диета", "Без правил".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67962  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бріут-Ошер Ханох-Гдал'я Шимшон-Йоханон Сергійович (Бріут-Ошер 

Ханох)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка наукових творів "Досвід мого оздоровлення. Частина 1" 

("Опыт моего оздоровления. Часть 1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор описує свій досвід позбавлення від деяких проблем зі здоров'ям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67963  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рита Лиманова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, похідний 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Полкило счастья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна емансипована дівчина повертається до рідного міста, де на неї 
чекають низька потрясінь та колишнє кохання. Дівчина відчайдушно 
жене непрохані почуття, але відбувається непередбачене і вона 
потрапляє у серйозну халепу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67964  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Катерина Петрівна  
 
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 "Розлучення. Сповідь адвоката"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор розповідає про особливості процесу розлучення і про свій 
особистий досвід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67965  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "1 НЬЮС" 
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "1NEWS" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент "НАРОДНА ПІДОЗРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67966  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гогайзель Сергій Леонідович, Трошкін 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 "Медична інформаційна система "MedCard" 
("MedCard")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації ведення реєстру пацієнтів 
медичного закладу, ведення бази даних амбулаторного пацієнта при 
наданні консультативної або лікувальної допомоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67967  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільман Сергій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір, похідний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірник зображень сторінок інтерфейсу 
інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері 
господарської та інших видів діяльності "YOUCONTROL" від 
29.07.2016" ("Інтерфейс Системи "YOUCONTROL" від 29.07.2016")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67968  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дівіріч Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів торговельної марки "Фрешница"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою різні самостійні варіанти ескізів позначення 
торговельної марки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67969  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Генкуленко Андрій Валерійович, Петренко Андрій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Сокіл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67970  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Кіра Євгенівна  
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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 "Я выбираю любовь. Другая история"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є продовженням психологічного роману і в той же час це 
незалежна історія. Книга розповідає про спільне життя двох героїв 
Ольги і Михайла, між якими немає розбіжностей щодо сімейних 
цінностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67971  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкрабоцький Віктор Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "ЗНАЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про надзвичайну віру в те, що все буде добре.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67972  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабута Артем Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розробка моделі 

оцінювання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного 
транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту 
парків транспортних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розроблена модель виробничо-технічної бази підприємств 
автомобільного транспорту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67973  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 
Баран Сергій Анатолійович, Куцман Олександр Михайлович, Лаптєва 
Наталія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Галузеві 
будівельні норми України. Споруди транспорту. Влаштування 
асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах. 
ГБН В.2.3-218-547; 2010. Проект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В Нормах встановлені вимоги до матеріалів, методики проектування 
складу асфальтобетонних сумішей, до технологічної послідовності 
виконання робіт з влаштування асфальтобетонних шарів при низьких 
температурах, встановлення параметрів температурного діапазону при 
ущільненні асфальтобетонних сумішей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67974  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрушко Олександр Павлович, Базіка Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри "Женская психологическая трансформационная настольная 
игра "Богини в каждой женщине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67975  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Bergamont"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"Bergamont" у кількості чотирьох зображень, створених автором і 
призначених для використання як торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67976  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "МЕТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "МЕТ"  у 
кількості двох зображень, створених автором і призначених для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67977  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Костянтин Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Printer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "Printer"  у 
кількості трьох зображень, створених автором і призначених для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67978  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Костянтин Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "SAGAFORM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"SAGAFORM"  у кількості двох зображень, створених автором і 
призначених для використання як торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67979  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Костянтин Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "HARVEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"HARVEST"  у кількості чотирьох зображень, створених автором і 
призначених для використання як торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67980  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волобуєва Олена Дмитрівна  
 
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 "Белоснежка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"Белоснежка"  у кількості трьох зображень, створених автором і 
призначених для використання як торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67981  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "ДОЖДЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять 13 пісень: "Самолетик", "Одесская", "На 
Прорезной", "Золото", "Город", "Газировочка", "Дождь", "Зима", 
"Женщина", "Знаю", "Краски", "Свеча", "Хмельной вальс".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67982  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Анна Іванівна  
 
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 "Набір дизайнерських 

демонстраційних меблів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва у вигляді набору дизайнерських 
демонстраційних меблів, головною ідеєю якого є підкреслення 
природності матеріалу меблів через демонстрацію структури деревини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67983  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Дмитрієва Ірина Юріївна, Іскендерзаде 

Шахін Гусейн огли, Шестаковський Павло Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований аналіз даних та 

напруженості електричного і магнітного полів у виді тривимірних 
графіків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може бути використана в автоматизованих технологіях 
зображення напруженості та електричного і магнітного полів у вигляді 
тривимірних графіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67984  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насінський Микола Геннадійович  
 
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 "ISMS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей літературний твір представляє проект ISMS - що являє собою 
багатофункціональну маркетингову платформу. Ціль такого проекту - 
впровадження цієї платформи користувачами Android та iOS.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67985  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насінський Микола Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Международный проект "Мировые бренды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект компанії Скай Артс Продакшн, який має на меті 
об'єднання сучасного живопису, віртуальної реальності - можливість 
потрапити в картину з оглядом 360 і перфоменс інсталяцію. 
Популяризація проекту через соціальні мережі і завантаження для 
перегляду через пристрої віртуальної реальності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67986  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насінський Микола Геннадійович  
 
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 "Международный проект "Мировые бренды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект компанії Скай Артс Продакшн, який має на меті 
об'єднання сучасного живопису, віртуальної реальності - можливість 
потрапити в картину з оглядом 360 і перфоменс інсталяцію. 
Популяризація проекту через соціальні мережі і завантаження для 
перегляду через пристрої віртуальної реальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67987  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардон Олександр Русланович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "FRUIT BAR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67988  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невидайло Микола Гаврилович, Невидайло Мирослав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Приносини часів смутенних. Повне зібрання творів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Микола Гаврилович Невидайло пише про пережите: голодомор, 
ГУЛАГ, війну і сучасність. Роман, повісті та оповідання, публіцистика, 
нариси з історії України - від прадавнього до сучасного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67989  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Віктор Олександрович, Федорчук Михайло Іванович, 
Работягов Валерій Дмитрович, Федорчук Валентина Григорівна  

 
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)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Учебное пособие "Эфиромасличные и лекарственные растения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У практичному керівництві описано 70 лікарських і ефіроолійних 
рослин, широко використовуваних і перспективних для вивчення і 
впровадження в медичну практику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67990  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Михайло 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)  Монографія "Шавлія. Ботанічна, морофо-біологічна характеристика 
та технологія вирощування в умовах півдня України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії дана систематика, ключ для визначення видів, висвітлені 
біологічна та морфо-біологічна особливості найбільш розповсюджених 
в Україні видів шавлії. Дана еко-фіто-ценологічна характеристика 
видів шавлії. Наведено практичні рекомендації з технології 
вирощування шавлії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67991  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініченко Ніна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Верби плакучі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Незвичайна колискова пісня - туга матері над загиблим сином, який 
поклав своє життя за Батьківщину, за її світле майбутнє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67992  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Аліна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "All in"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67993  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Волосовець Антон Олександрович, Зозуля 

Андрій Іванович  
 
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 "Організація та надання медичної допомоги при гострих 

порушеннях мозкового кровообігу на догоспітальному та 
госпітальному етапах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67994  
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Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ганна Олександрівна, Кравченко Костянтин Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Imaginary Beings"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Run", "Broken ", Grave".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67995  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пепешин Олег Вадимович  
 
Повне ім'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 "Yuga-cycle of planetary globes" ("Yuga-cycle")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67996  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валуйська Аліна Олександрівна, Ваха Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Стоп Земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  67997  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
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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 "FTA Pharma"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67998  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
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 "Логотип Aerovokzal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою композицію з 5 стилізованих профілів крила літака 
та символізує динаміку, рух.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  67999  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
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 "Логотип SPOTTERS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою композицію з 9 стилізованих аеродинамічних 
профілів крила літака, які утворюють фігуру, що нагадує пелюсткову 
діафрагму фотооб'єктива і колесо турбіни, що обертається і символізує 
динаміку, рух.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68000  
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Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Юрій 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 "Інстаграм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68001  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Юрій 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 "В кармане пиджака (Ты носишь мое сердце)" ("VK (Ты носишь 
мое сердце)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68002  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Юрій 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 Барби, я Кен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68003  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 
 

617 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ришкевич Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм, призначених для проектування 

електромереж енергосистем "ТЕЗАУРУС" ("ТЕЗАУРУС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"ТЕЗАУРУС" - це інструментальна графічна система побудування 
формалізованої сукупності інформації, яка моделює та відтворює з 
максимальною повнотою мережі інженерних комунікацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68004  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Нумерология - путь к Себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Нумерология - путь к себе. Книга 1. - 

Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - 214 с. 
 
Анотація   

Книга розповідає про числові вібрації причинно-наслідкових законів 
розвитку людини, Землі, Всесвіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68005  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Нумерология Здоровья или я все знаю Сам!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Нумерология здоровья или я все 

знаю сам. Книга 2. - Черкассы : Издатель Чабаненко Ю.А., 2014. - 68 с. 
 
Анотація   

Книга відповідає на питання, які пов'язані із життям та здоров'ям 
людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68006  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Деньги! Деньги? Деньги..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Е. Коробейникова. Деньги! Деньги? Деньги... - 
Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2014. - 174 с. 

 
Анотація   

Це книга-посібник для тих людей, які бажають навчитися заробляти 
гроші і завжди мати удачу у фінансах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68007  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Мои любимые Деньги..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Мои любымие ... деньги!. - Черкаси 
: Видавець Ю. Чабаненко, 2012. - 200 с. 

 
Анотація   

Це книга-посібник, інструкція для тих людей, які бажають заробляти 
та заробляють великі гроші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68008  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Развод - Начало жизни!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Развод - Начало жизни. - Черкаси : 
Видавець Ю.А. Чабаненко, 2010. - 318 с. 

 
Анотація   

Книга призначена для людей, які щойно пережили розлучення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68009  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Семь дней, которые..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Семь дней, которые... - Черкаси : 
Видавець Ю.А. Чабаненко, 2011. - 278 с. 

 
Анотація   

Книга містить практичні поради як за сім днів повністю змінити своє 
життя, стати здоровим, успішним, спокійним, розв'язати матеріальні 
проблеми й негаразди в приватному житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68010  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Школа Солнечного Ёжика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Школа Солнечного Ёжика - г. 
Черкассы : 2011. - 52 с. 

 
Анотація   

Це казка про трьох друзів-звірят, які весь час боялися, і про те, як вони 
подолали свої страхи і стали рішучими і сміливими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68011  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сила исцеления или Путь ветра..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Сила исцеления или Путь ветра... - 
Черкассы : издатель Чабаненко Ю.А., 2014. - 160 с. 

 
Анотація   

Книга розрахована на читача, який має великі проблеми із здоровям. 
Запропоновано нетрадиційні методи лікування спектра хвороб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68012  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Быть! И Не Болеть!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Быть! И не болеть! - Черкаси : 
Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. - 236 с. 

 
Анотація   

Книга допомагає найти відповіді на питання як відновити і зберегти 
здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68013  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Осина - Защита Успеха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Осина - Защита Успеха. - Черкаси : 
Видавець Ю.А. Чабаненко, 2012. - 28 с. 

 
Анотація   

Книга розповідає про те, які вироби можна виготовити із осики, в яких 
випадках їх використовувати. Твір надруковано вперше в 2012 році.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68014  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Большая Защита - ключ к Успеху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова. Большая защита - ключ к успеху. - 
Черкаси : Видавець Ю.А. Чабаненко, 2016. - 204 с. 

 
Анотація   

У книзі подано практики психологічного захисту від негативної дії 
внутрішніх і зовнішніх чинників та інструменти впливу на реальність і 
соціум.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68015  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна, Дрозд Микола Іосифович  
 
Повне ім'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 "Избавимся от пьяного горя!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова, Н. Дрозд. Избавимся от пьяного 

горя - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. - 92 с. 
 
Анотація   

Книга містить рекомендації щодо позбавлення близької людини від 
алкогольної залежності й повернення її до повноцінного життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68016  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'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 "Школа Сонячного Їжачка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Е. Коробейникова Школа Сонячного Їжачка - м. 
Черкаси : 2014. - 48 с. 

 
 
Анотація   

Це казка про трьох друзів-звірят, які весь час чогось боялись, і про те, 
як вони подолали свої страхи і стали рішучими і сміливими.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68017  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гімбицька Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Цзи Вей Доу Шу. Основні поняття. Книга 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник для тих, хто починає знайомитися із давньою китайською 
системою передбачення Цзи Вей Доу Шу. Пізнавальні факти, детальні 
пояснення і приклади допоможуть розібратися в  основах астрології, 
яка базується на даті народження. Читач навчається самостійно 
будувати власну Книгу Долі і познайомиться з базовими 
характеристиками її основних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68018  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гімбицька Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Гороскоп. Китайська астрологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це книга про людину, її характер та здібності. Дата народження за 
місячним календарем покаже, які подарунки були підготовлені долею і 
моментом, коли людина з'явилася на світ. Життя людини - це Ваш 
вибір, але іноді так важливо отримати невелику підказку і легкий 
поштовх до рішучих дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68019  
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Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Дмитро Олексійович, Русанов Сергій Аркадійович, Аппазов 
Едуард Сейярович, Кеба Павло Васильович  

 
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)  Звіт про науково-дослідну роботу "Єдина теорія компонетики 
малометалоємних каркасних систем промислового і технологічного 
обладнання та машин нового покоління для різних галузей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68020  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобузіна Катерина Вілентіївна, Самохіна Наталія Федорівна, 

Пелюховська Інна Захарівна, Гарагуля Сергій Сергійович, Лобузін 
Іван Володимирович  

 
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 "Наукова періодика України" ("БД "Наукова періодика 

України")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68021  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітюков Євгеній Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поетична казка "Груффало" / "Gruffalo" (переклад з англійської)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригоди маленького мишеняти в маленькому лісі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68022  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітюков Євгеній Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична казка "Донечка Груффало" / "Gruffalo's child" (переклад з 
англійської)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68023  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітюков Євгеній Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій озвучення до поетичної казки "Донечка Груффало" / 
"Gruffalo's child"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68024  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітюков Євгеній Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій озвучення до поетичної казки "Груффало" / "Gruffalo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68025  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біллі (Білл) Шепард, В.О., Billy (Bill) Shephеrd, V.O., Владимир 
Викторович, В.В (псевдонім)  

 
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 "ДиДи. Часть 1 "Интермеццо "Случайные знакомства или 
Как все начиналось" ("ДиДи Интермеццо")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Студент ВУЗу на прізвисько ДіДі вирушає знайомитися з дівчатами на 
вулицях Великого міста. На цьому шляху його чекає чимало пригод від 
небезпечного знайомства з дорогою молодою повією до знайомства з 
молодою зіркою театру та кіно. Познайомившись з красивою дівчиною 
і заміжньою молодою жінкою з дитиною, кинутий ними обома, ДіДі 
врешті решт об'являє друзям, що збирається знайти собі підходящу 
дружину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68026  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашевський Сергій 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)  Літературно-письмовий твір "Ліга Фаната"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68027  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Микита Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Волк среди нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68028  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Микита Андрійович  
 
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)  Сценарій гри "Сценарий квеста "Кораблекрушение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68029  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашко Володимир Олександрович, Кривко Сергій Антонович, 
Осадчук Андрій Михайлович, Сєров Микола Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Manager v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68030  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "З"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68031  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Андрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Численное решение методом 

Гаусса всех систем операторных уравнений и отвечающих 
требованиям существования матриц Гурвицевого типа, с 
использованием специальной методики расчета на ЭВМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система операторних рівнянь виходить завдяки застосуванню прямого 
перетворення Лапласа до будь-якої вихідної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68032  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Христина Петрівна  
 
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)  Художній історичний роман "Роксолана. История любви. Роза 

султана" ("Роза султана")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68033  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряшов Євген Володимирович (KudriaShow)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Кто и зачем?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли твори: "Один", "Потрачено", "Кто и зачем", 
"Спасибо, жизнь", "Луна", "Друг", "Что еще?", "Концерт", "Ямайка", 
"Я - блогер", "Чепуха", "Не ври", "Посмотри на себя", "Intro".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68034  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубик Людмила 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 "Електронний навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Web-технології та web-дизайн" ("ЕНМК 
"Web-технології та web-дизайн")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою систему для опанування студентами ВТНЗ 
дисципліни "ЕНМК "Web-технології та web-дизайн" і діагностики 
рівня професійних компетентностей, сформованих у них в процесі 
навчання. Програма побудована на принципах адаптивного навчання 
та контролю і спрямована на індивідуалізацію навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68035  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євзеров Ісаак Данилович, Марченко Дмитро Володимирович, 
Гераймович Юрій Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕГА КАД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "ЛІРА" версія 10" 
("ПК "ЛІРА 10")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма для візуального створення розрахункових схем будівельних і 
машинобудівних конструкцій, їх розрахунку, а також візуально-
графічного і табличного аналізу та документування результатів 
розрахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68036  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвєєнко Євген Георгійович  
 
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 "Солнечное затмение" ("Затмение")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68037  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Европа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Европа", "Люба", "Колискова".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68038  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строїнов Олександр Вікторович (Stroin), Парфенов Андрій Сергійович 
(Wellni)  

 
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 "26 утро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про гірке кохання дівчини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68039  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "НЕБО В ОКЕАНЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68040  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ОКЕАН В НЕБЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68041  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ПРИСНИЛСЯ СОН ЧТО МИР СПАСЕН"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68042  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ЧТО СНИТСЯ ВОРОНУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68043  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ЧТО ЗНАЧИТ СОЗЕРЦАТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68044  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ЧТО ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68045  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ЧТО ЗНАЧИТ ЗРЕТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68046  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "МОЯ ВИШЕНКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68047  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "БОЖЕ ХРАНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68048  
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Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "СВЯТОЙ ХРИСТОФОР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68049  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ИЗ ПЕПЛА ВОЗРОДИТСЯ РУСЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68050  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68051  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Находов Володимир Федорович, Замулко Анатолій Ігоревич, 
Мохаммад Ібрагім Аль Шарарі  

 
Повне ім'я або 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 "Механизм целевого управления режимами 
потребления электрической мощности в ОЭС Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність розробки нових, дієвих ринкових методів 
управління попитом споживачів на електричну потужність. 
Запропоновано ідею та методичні засади створення механізму 
цільового управління режимами споживання електричної потужності в 
об'єднаній енергетичній системі України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68052  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крамаренко Артем Федорович, Загоровський Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"BksFloodmonitoring"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для формування моделі стоку за опадами та 
сніготаненнями; візуалізації рівнів води у вигляді таблиць чи графіків, 
забезпечення постійного моніторингу за станом опадів, за рівнем річки 
та забезпечує можливість виконання певних функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68053  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Міщенко Віталій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТЕ24"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця комп'ютерна програма - фінансове програмне забезпечення для 
POS-терміналів Ingenico Telium, для роботи по протоколу SPDH.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68054  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Едуард Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Придурок (історія від першої особи)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68055  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Едуард Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Клиника или Синдром подмены"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68056  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Графський Михайло Геннадійович  
 
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 "nekTech"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна комп'ютерна платформа для розробки програмних 
продуктів із веб-інтерфейсом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68057  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 
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   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68058  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базюк Святослав 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)  Збірник малюнків "Мировые брэнди глазами художников"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка кількістю 10 малюнків на тему "Мировые брэнды глазами 
художников".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68059  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королович Оксана Василівна, Садовнікова Оксана Євгенівна, 
Королович Андрій Феліксович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Утерус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68060  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурська Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник англійської мови "Fairy English"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68061  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Вадим Вадимович  
 
Повне ім'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 "DIVINE 

BOW"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68062  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкірова Людмила Миколаївна  
 
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 "Логотип сайту "Reportеro.info" ("Логотип Reportеro.info")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прапори держав Україна та Королівство Іспанії стикуються під 
нахилом, під ними - дуга жовтого кольору, над ними - літера R 
червоного кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68063  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
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 "Реформування правоохоронних органів в аспекті 

забезпечення фінансово-економічної безпеки держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню процесу реформування 
правоохоронних органів в Україні в контексті забезпечення фінансово-
економічної безпеки. Охарактеризовані основні права правоохоронних 
органів та проаналізовані статистичні дані щодо їх діяльності в аспекті 
наповнення Державного бюджету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  68064  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомов 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)  Монографія "Адміністративно-правове забезпечення контрольно-

наглядової  діяльності у сфері земельних відносин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено комплексному аналізу актуальних теоретико-
методологічних, нормативно-правових і практичних аспектів 
здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин. У роботі удосконалені методологічні засади контрольно-
наглядової діяльності як основного способу забезпечення законності у 
сфері земельних відносин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68065  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянська Галина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СПАСИБО, ВАНГА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга вийшла в світ за порадою Ванги, знаменитої болгарської -
провісниці, як послання живим в ім'я затвердження вищих духовних 
цінностей. У книзі приведені ради Ванги, які вона давала людям за своє 
життя і ради після її смерті, записані Полянською Г.С. під час їх 
спонтанного уявного спілкування, а також приведені подячні листи 
читачів.  
 

 

 
 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "MINIMALIST"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3003  
 
Дата реєстрації договору                                 05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів декаративної панелі "PILLOW"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3004  
 
Дата реєстрації договору                               05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "NORMA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3005  
 
Дата реєстрації договору                              05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "TRIANGLE FLOOR"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3006  
 
Дата реєстрації договору                                 05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "REEF"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3007  
 
Дата реєстрації договору                              05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "LINE"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3008  
 
Дата реєстрації договору                              05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "SPLIT"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3009  
 
Дата реєстрації договору                              05.07.2016 
 

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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Войтович Іван Сергійович (Vano)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів міжкімнатної двері "TIDE"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3010  
 
Дата реєстрації договору                                 05.07.2016 
 
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  Войтович Іван Сергійович - Ісаєв Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Опріц Наталія Володимирівна, Баранніков Сергій Олександрович  
 
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"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3011  
 
Дата реєстрації договору                                 06.07.2016 
 
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  Баранніков Сергій Олександрович, Опріц Наталія Володимирівна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНІМ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єсипок Володимир Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка романсів "Українські народні романси"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 
складений твір  
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Номер реєстрації договору  3012  
 
Дата реєстрації договору                                 08.07.2016 
 

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  Єсипок Володимир Миколайович - Державне підприємство "Державне 
спеціалізоване видавництво "Техніка"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андрійчук Ігор Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Mobile Asset Inventory"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3013  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 

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 "Систем Груп Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Зовнішня компонентна система 
"1С:Підприємство" Datecs CashService для касових апаратів МР-
50/500/5000"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3014  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 

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 "Систем Груп Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Камінський Володимир Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Logist.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3015  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 

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 "Систем Груп Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система мобільної торгівлі PepsiPOS"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3016  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 
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 "Систем Груп Україна" - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datecs CashLoader для касових апаратів МР - 
50/500/5000"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3017  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 

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 "Систем Груп Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чекунов Вячеслав Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимум"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3018  
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Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 

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 "Систем Груп Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богдановський Вадим Геннадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "POS ExpertLinux Pro" версія 1.1 для 
автоматизації торговельного залу  підприємств роздрібної та оптової 
торгівлі" ("POS ExpertLinux Pro") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3019  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2016 
 

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 "Систем Груп Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєшков Андрєй Юрьєвіч (Андрей Юрьевич Мешков)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Adguard Mobile 
protection" в електронному вигляді (Adguard для Windows, Adguard 
для iOS) ("Adguard Mobile protection") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3020  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Мєшков Андрєй Юрьєвіч - Общєство с огранічєнной 
отвєтствєнностью "Пєрформікс" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Перформикс)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєшков Андрєй Юрьєвіч (Андрей Юрьевич Мешков)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Adguard Standard 
protection" в  електронному вигляді (Adguard для Windows, Adguard 
для Mac) ("Adguard Standard protection") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3021  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Мєшков Андрєй Юрьєвіч - Общєство с огранічєнной 
отвєтствєнностью "Пєрформікс" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Перформикс)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєшков Андрєй Юрьєвіч (Андрей Юрьевич Мешков)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Adguard Premium 
protection" в електронному вигляді (Adguard для Android, Adguard для 
iOS, Adguard для Windows, Adguard для Mac)" ("Adguard Premium 
protection") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3022  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Мєшков Андрєй Юрьєвіч - Общєство с огранічєнной 
отвєтствєнностью "Пєрформікс" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Перформикс)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шкрабак Олександр Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "У полі"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3023  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Шкрабак Олександр Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фреш Продакшн Ю ЕЙ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Булах Владислав Сергійович, Шмалій Іван Андрійович (Тайга)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом під назвою "Обними меня"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3024  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Шмалій Іван Андрійович, Булах Владислав Сергійович - Ситнік 
Владислав Анатолійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович, Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун 
Кирило Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Отпусти"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3025  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Твердун Кирило Вікторович, Петрик Вікторія Сергіївна, Осадчук 
Андрій Васильович - Годунова Інна Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович, Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун 
Кирило Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Двое на весь мир"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3026  
 
Дата реєстрації договору                                 13.07.2016 
 

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  Твердун Кирило Вікторович, Петрик Вікторія Сергіївна, Осадчук 
Андрій Васильович - Годунова Інна Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковалів Юрій Іванович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Концептуально укладена добірка творів і передмова до книги 
Валер'яна Підмогильного "Повість без назви..."  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3027  
 
Дата реєстрації договору                                 18.07.2016 
 

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  Ковалів Юрій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавничий центр "Академія"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковалів Юрій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Концептуально укладена добірка творів і передмова до книги 
Агатангела Кримського"Виривки з мемуарів одного старого 
гріховоди"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3028  
 
Дата реєстрації договору                                 18.07.2016 
 

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  Ковалів Юрій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавничий центр "Академія"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковалів Юрій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Концептуально укладена добірка творів і передмова до книги Антіна 
Крушельницького "Той третій "  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3029  
 
Дата реєстрації договору                                 18.07.2016 
 

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  Ковалів Юрій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавничий центр "Академія"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу під назвою "Ювелиры" (95 серій 
сценарію, "біблія", синопсис серіалу)  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3030  
 
Дата реєстрації договору                                 18.07.2016 
 

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 "ФРОНТ СІНЕМА" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'яненко Ігор Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "VOZNA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3031  
 
Дата реєстрації договору                                 19.07.2016 
 

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  Лук'яненко Ігор Володимирович - Возна Неллі Афанасіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ахрименко Руслан Валерійович (Квінта Руслан), Матюшенко Євген 
Валерійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Let me fall"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3032  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Матюшенко Євген Валерійович, Ахрименко Руслан Валерійович - 
Рубан Лідія Володимирівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородська Кароліна Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твои глаза"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3033  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Миргородська Кароліна Олегівна - Рубан Лідія Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородська Кароліна Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гром среди ясного неба"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3034  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Миргородська Кароліна Олегівна - Рубан Лідія Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородська Кароліна Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небокрай"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3035  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Миргородська Кароліна Олегівна - Рубан Лідія Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородська Кароліна Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Просто уйти"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3036  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Миргородська Кароліна Олегівна - Рубан Лідія Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Музика Станіслав Анатолійович, Канарюков Микола Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Уимблдон начинается здесь"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3037  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Канарюков Микола Юрійович, Музика Станіслав Анатолійович - 
ВЕСТАРОД ЛТД (VESTAROD LTD)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Музика Станіслав Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект зображень до "Комп'ютерної гри "Tennis World Class"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3038  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Музика Станіслав Анатолійович - ВЕСТАРОД ЛТД (VESTAROD LTD) 
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Музика Станіслав Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Tennis World Class"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3039  
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Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Музика Станіслав Анатолійович - ВЕСТАРОД ЛТД (VESTAROD LTD) 
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Орлова Тетяна Львівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом під назвою "УДИВЛЕННАЯ ВЕСНА"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3040  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Орлова Тетяна Львівна - Меламуд Олександр  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ліпінський Іван Сергійович, Хижняк Тетяна Андріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційне керування переметрами 

мікроклімату"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3041  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 
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  Хижняк Тетяна Андріївна, Ліпінський Іван Сергійович - 

Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лисенко Олександр Іванович, Романюк Варій Антонович, Романюк 
Антон Валерійович, Сова Олег Ярославович, Новиков Валерій 
Іванович, Тачиніна Олена Миколаївна, Алексєєва Ірина Віталіївна, 
Валуйський Станислав Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод зниження енерговитрат польоту 
телекомунікаційної аероплатформи на базі безпілотного літального 
апарату"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Номер реєстрації договору  3042  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Валуйський Станислав Вікторович, Алексєєва Ірина Віталіївна, 
Тачиніна Олена Миколаївна, Новиков Валерій Іванович, Сова Олег 
Ярославович, Романюк Антон Валерійович, Романюк Варій 
Антонович, Лисенко Олександр Іванович - Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мірошниченко Максим Олександрович, Мірошниченко Денис 
Олександрович, Нейморовець Марія Володимирівна, Спода Олександр 
Анатолійович, Трухан Андрій Олегович, Устименко Костянтин 
Анатолійович, Суховерхов Ігор Геннадійович, Устименко Ігор 
Петрович, Богданов Михайло Дмитрович, Бондарук Максим 
Валерійович, Кікоть Андрій Вікторович, Мірошниченко Катерина 
Артурівна, Тиндик Максим Вадимович, Цимбал Олег Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Складений твір "OneBox CRM+ERP"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3043  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Цимбал Олег Анатолійович, Тиндик Максим Вадимович, 
Мірошниченко Катерина Артурівна, Кікоть Андрій Вікторович, 
Бондарук Максим Валерійович, Богданов Михайло Дмитрович, 
Устименко Ігор Петрович, Суховерхов Ігор Геннадійович, Устименко 
Костянтин Анатолійович, Трухан Андрій Олегович, Спода Олександр 
Анатолійович, Нейморовець Марія Володимирівна, Мірошниченко 
Денис Олександрович, Мірошниченко Максим Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБПРОДАКШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мірошниченко Максим Олександрович, Мірошниченко Денис 
Олександрович, Нейморовець Марія Володимирівна, Спода Олександр 
Анатолійович, Трухан Андрій Олегович, Устименко Костянтин 
Анатолійович, Суховерхов Ігор Геннадійович, Устименко Ігор 
Петрович, Богданов Михайло Дмитрович, Бондарук Максим 
Валерійович, Кікоть Андрій Вікторович, Мірошниченко Катерина 
Артурівна, Тиндик Максим Вадимович, Цимбал Олег Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OneBox CRM+ERP"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Номер реєстрації договору  3044  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 

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  Цимбал Олег Анатолійович, Тиндик Максим Вадимович, 
Мірошниченко Катерина Артурівна, Кікоть Андрій Вікторович, 
Бондарук Максим Валерійович, Богданов Михайло Дмитрович, 
Устименко Ігор Петрович, Суховерхов Ігор Геннадійович, Устименко 
Костянтин Анатолійович, Трухан Андрій Олегович, Спода Олександр 
Анатолійович, Нейморовець Марія Володимирівна, Мірошниченко 
Денис Олександрович, Мірошниченко Максим Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБПРОДАКШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Аріє Рун  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків "Форми штампів для виготовлення желатинових 

цукерок - Activities, Monsters та Puzzle"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3045  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 
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  Дельтаворм БіВі - Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація 

"РОШЕН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шабшай Галина Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Теоретично-методичний збірник "Система (Shabshai Upgrade System)  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3046  
 
Дата реєстрації договору                                 22.07.2016 
 
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 "ИННЕР ДИЗАЙН" - 

Шабшай Галина Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шевченко Антон Едуардович, Абросімов Євген Олександрович, 

Карташова Любов Андріївна, Гуралюк Андрій Георгійович, Любарець 
Владислава Вікторівна  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерні програми "Соціальна Освітня 3-D Мережа 

"УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР "AССENT"; "Електронний 
навчальний кабінет"; "Web-бібліотека "ACCENT" ("COM 
"ACCENT") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3047  
 
Дата реєстрації договору                                 02.08.2016 
 
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  Любарець Владислава Вікторівна, Гуралюк Андрій Георгійович, 

Карташова Любов Андріївна, Абросімов Євген Олександрович, 
Шевченко Антон Едуардович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Універсальний освітній простір "Акцент"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Пашкевич Леонід Полікарпович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерні програми "Комплекс програмних і технічних засобів 

"НД2017КІ"; "Комплекс програмних і технічних засобів "NG-CARD" 
(паливна, бонусно-лояльна, талонна системи, web-сервіси)" ("КПТЗ 
"НД2017КІ"; "КПТЗ "NG-CARD") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3048  
 
Дата реєстрації договору                                 09.08.2016 
 
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  Пашкевич Леонід Полікарпович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НД ПРОДАКШН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Матвійчук Дмитро Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "YOU'VE GOT IT ALL"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3049  
 
Дата реєстрації договору                                 10.08.2016 
 
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  Матвійчук Дмитро Вікторович - Акуліч Аліна Вітольдівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дегтярьова Ольга Валеріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Персонажі (образи) анімаційного 
серіалу "МАМА СПЕШИТ ДОМОЙ"   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3050  
 
Дата реєстрації договору                                 10.08.2016 
 

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  Дегтярьова Ольга Валеріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Глоуберрі Букс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Чайківський Андрій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для веденя 

електронного документообігу "Діловод" ("Система електронного 
документообігу "Діловод")  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3051  
 
Дата реєстрації договору                                 11.08.2016 
 
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  Чайківський Андрій Михайлович - Фізична особа-підприємець 

Чайківська Зорина Василівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Горай Назар Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт www.toplife.org.ua" ("www.toplife.org.ua") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

фотографічний твір, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3052  
 
Дата реєстрації договору                                 11.08.2016 
 
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  Горай Назар Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТОП ЛАЙФ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Матюхін Дмитро Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Програма загальноміського заходу "Фестиваль сім'ї" 

Щаслива родина - міцна країна!" Запорізький край об'єднує родини" 
("Програма заходів "Фестиваль сім'ї") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3053  
 
Дата реєстрації договору                                 11.08.2016 
 
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  Матюхін Дмитро Анатолійович - Громадська організація "Міський 

центр допомоги"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Маїк Володимир Зіновійович, Дудок Тарас Григорович, Опотяк Юрій 

Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "БрайльМетрика" 

для безконтактного вимірювання висоти елемента шрифту Брайля та 
діаметра основи елемента шрифту Брайля" ("БрайльМетрика" 
(BraileMetrix.exe)") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3054  
 
Дата реєстрації договору                                 12.08.2016 
 
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  Опотяк Юрій Володимирович, Дудок Тарас Григорович, Маїк 

Володимир Зіновійович - Українська академія друкарства 
Міністерства освіти і науки України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Воронюк Юрій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичні твори: "Осень-женщина", "Прощальный бал", "Я дождик", 

"Девчонка по имени "Удача", "Белый снег", "Рельсы снегом 
припорошены", "Когда кончаюся дожди", "Залетный мимолетный 
ветер", "Что сравнимо с тобой", "Август", "Я остаюсь с тобой", 
"Рассыпала осень кошель", "Как тебя назвать", "Сколько меня 
предавали друзья", "Я вірю в чудеса", "Ночной вокзал", "Пять минут 
до поезда", "Мокрый снег", "Проводи старый год (Новогодняя)", 
"Летний дождь", "Как много дарит нам любовь", "Болдинская осень", 
"Дожди осенние", "Поздравляю", "Я ждать готов", "Снега 
Килиманджаро", "Не повторяй", "В самолете неба - лета", "С днем 
Ангела", "Улетай", "Я еду в Ялту", "Конкурентка лета", "Вкус 
любви", "Курортные романы".  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3055  
 
Дата реєстрації договору                                 12.08.2016 
 
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  Нацевський Олег Васильович (Нацевский Олег Васильевич)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення "Oloway"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3056  
 
Дата реєстрації договору                                 17.08.2016 
 

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  Нацевський Олег Васильович - Паладюк Анатолій Валентинович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Демченко Олег Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмне забезпечення "Chudoprostir"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3057  
 
Дата реєстрації договору                                 17.08.2016 
 
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  Демченко Олег Олександрович - Бакута Олександр Анатолійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Сліпчук Олександр Костянтинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Комплект зображень персонажу 

"Наш Молочник" та його окремих елементів"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3058  
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Дата реєстрації договору                                 17.08.2016 
 
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  Сліпчук Олександр Костянтинович - Компанія "СОЛАЕРО ГЛОБАЛ 

АЛТЕРНАТІВ ФАНД ЛІМІТЕД"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Голованюк Володимир Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Емблема громадської організації "Всеукраїнська спілка 
учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3059  
 
Дата реєстрації договору                                18.08.2016 
 

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  Голованюк Володимир Павлович - Громадська організація 
"Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих 
місій"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прокоф'єв Ігор Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Образ нетленного тела человека на фоне цветов"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3060  
 
Дата реєстрації договору                                 22.08.2016 
 

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  Прокоф'єв Ігор Юрійович - Митрофанова Олена Степанівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прокоф'єв Ігор Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Образ нетленного тела человека на фоне дуба и водопада"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3061  
 
Дата реєстрації договору                                 22.08.2016 
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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  Прокоф'єв Ігор Юрійович - Митрофанова Олена Степанівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Прокоф'єв Ігор Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Образ нетленного тела человека на фоне ели и винограда"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3062  
 
Дата реєстрації договору                                 22.08.2016 
 
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  Прокоф'єв Ігор Юрійович - Митрофанова Олена Степанівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Прокоф'єв Ігор Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Премудрость Божья"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3063  
 
Дата реєстрації договору                                 22.08.2016 
 
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  Прокоф'єв Ігор Юрійович - Митрофанова Олена Степанівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенець Надія Павлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень до книги "Гороскоп. Китайська астрологія"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3064  
 
Дата реєстрації договору                                 26.08.2016 
 

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  Семенець Надія Павлівна - Гімбицька Олена Василівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семенець Надія Павлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень до книги "Цзи Вей Доу Шу. Основні поняття. Книга 1"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3065  
 
Дата реєстрації договору                                 26.08.2016 
 
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  Семенець Надія Павлівна - Гімбицька Олена Василівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семенець Надія Павлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень до книги "Цзи Вей Доу Шу. Базова інтерпретація. 

Книга 2"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3066  
 
Дата реєстрації договору                                 26.08.2016 
 
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  Семенець Надія Павлівна - Гімбицька Олена Василівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Куренков Володимир Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комунікаційна платформа для надання 

консультацій в мережі Інтернет Блаблатека" ("Комунікаційна 
платформа Блаблатека") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3067  
 
Дата реєстрації договору                                 26.08.2016 
 
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  Куренков Володимир Вікторович - Планекста, Інк. (PLANEXTA, INC.)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Несмашний Валерій Миколайович, Поліщук Олег Вікторович, 
Новохацький Олександр Федорович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "E-tender" FE v.1.0."  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3068  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 

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  Новохацький Олександр Федорович, Поліщук Олег Вікторович, 
Несмашний Валерій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Е-Тендер"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Марчук Юрій Миколайович, Башинський Віталій Володимирович, 

Гетя Андрій Антолійович, Коротка Роксолана Олександрівна, 
Поєдинок Микола Сергійович, Саблук Віталій Петрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Центр(и) 

підтримки розвитку сімейного фермерства та місцевого 
підприємництва"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  3069  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 
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  Саблук Віталій Петрович, Поєдинок Микола Сергійович, Коротка 

Роксолана Олександрівна, Гетя Андрій Антолійович, Башинський 
Віталій Володимирович, Марчук Юрій Миколайович - Громадська 
організація "НЕЗАЛЕЖНЕ ЕКСПЕРТНЕ ПАРТНЕРСТВО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Паленчук Анна Альбертівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Склад книжки О.Г. Сенцова "Купите книгу - она смешная"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3070  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 
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  Паленчук Анна Альбертівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Видавництво Фоліо"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Винничук Юрій Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Склад та редагування збірки творів Дмитра Донцова "Культурологія" 
та примітки до неї  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3071  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 

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  Винничук Юрій Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво Фоліо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стус Дмитро Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка Василя Стуса "Вибране" і передмова до неї  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3072  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 

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  Стус Дмитро Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво Фоліо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черевков Григорій Вольтерович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма конструювання меблів "3D-CONSTRUCTOR" 
("3D-Constructor") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3073  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 

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  Черевков Григорій Вольтерович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Елекран Софт"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль Нурахметов)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Опидоль Амазоли"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3074  
 
Дата реєстрації договору                                 31.08.2016 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ААА-ПАБЛИШИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Левицький Любомир Васильович, Касторних Сергій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму "Egregor" 

("Кіносценарій фільму "Egregor") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  3075  
 
Дата реєстрації договору                                  07.09.2016 
 
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  Касторних Сергій Сергійович, Левицький Любомир Васильович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЛАР МЕДІА 
ІНТЕРТЕЙМЕНТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 
Хмельницький Петро Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмнй комплекс LottoEngine"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3076  
 
Дата реєстрації договору                                  09.09.2016 
 

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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 
Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа бинарных 

опционов "TradeEnginer"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3077  
 
Дата реєстрації договору                                 09.09.2016 
 
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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс "TotoEngine" для 

симуляции спортивных событий"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3078  
 
Дата реєстрації договору                                 09.09.2016 
 
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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа казино "C 

Engine"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3079  
 
Дата реєстрації договору                                 09.09.2016 
 
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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа мгновенных 

лотерей "InstantEngine"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3080  
 
Дата реєстрації договору                                 09.09.2016 
 
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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа быстрых 

игр "VG Engine"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3081  
 
Дата реєстрації договору                                 09.09.2016 
 
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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа покер "Full 

house"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3082  
 
Дата реєстрації договору                                  09.09.2016 
 
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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 

Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 
Хмельницький Петро Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа тиражных 
лотерей "Draw Engine"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3083  
 
Дата реєстрації договору                                 09.09.2016 
 

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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 
Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович, Щербина Дмитро Сергійович, 
Хмельницький Петро Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная платформа 
букмекерского программного обеспечения "Book pro"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3084  
 
Дата реєстрації договору                                  09.09.2016 
 

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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович, 
Ступаков Сергій Юрійович - Кравчук Віталій Олександрович  

  
 
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 "Комп'ютерна гра "Тотем: Три в ряд!" / 
"Totem: Match 3!"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3085  
 
Дата реєстрації договору                                 13.09.2016 
 

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  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 

Чуєнков Віктор Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Тайний Сад" / "Secret 

Garden"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3086  
 
Дата реєстрації договору                                 13.09.2016 
 
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  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  Полянський Олег Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МЕДИКО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

ТОВ "ВІТАЦЕНТР" ("МІС ТОВ "ВІТАЦЕНТР") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3087  
 
Дата реєстрації договору                                 13.09.2016 
 
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  Полянський Олег Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВІТАЦЕНТР"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Друзь Богдан Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Каталог іграшок"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3088  
 
Дата реєстрації договору                                 13.09.2016 
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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  Друзь Богдан Леонідович - Солодовник Юрій Станіславович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кошутська Олена Вікторівна, Кошутський Станіслав Олександрович, 

Васильків Юрій Ярославович, Мельник Василь Васильович, Мельник 
Любомир Васильович, Павлучинський Віктор Ігорович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нова Пошта" для Android OS"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3089  
 
Дата реєстрації договору                                 13.09.2016 
 
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 "АГЕНЦІЯ МОБІЛЬНИХ 

РІШЕНЬ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА 
ПОШТА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кошутська Олена Вікторівна, Кошутський Станіслав Олександрович, 

Ковбас Богдан Русланович, Присяжнюк Ігор Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нова Пошта" для iOS"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3090  
 
Дата реєстрації договору                                 13.09.2016 
 
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 "АГЕНЦІЯ МОБІЛЬНИХ 

РІШЕНЬ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА 
ПОШТА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кротов Микола Ігорович, Лівенцева Ярослава Сергіївна  
 
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)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3091  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2016 
 

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  Коренчук Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ЕКОСТАЙЛ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3092  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2016 
 

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  Коренчук Андрій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕРВИС АСГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ангел моей любви"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3093  
 
Дата реєстрації договору                                 20.09.2016 
 
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  Басович Леонід Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Один человек"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3094  
 
Дата реєстрації договору                                 20.09.2016 
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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  Басович Леонід Миколайович - Годунова Інна Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Безуглий Вячеслав Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичні твори: "На зависть", "Влюблённый год", "Верность", "До 

тебя", "Воздушные", "Тишина", "Elate", "Между строк", "Трёх 
девяток", "Письма", "Зима", "За всех вас", "Соблазны", "Пульс", 
"Фантазия стрелы", "Волны", "Дорога на ветер", "Трагедии", 
"Эфиром", "Дальше", "Живущий"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3095  
 
Дата реєстрації договору                                 21.09.2016 
 
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  Безуглий Вячеслав Михайлович - Кульчицька Світлана Дмитрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Стелюк Антон Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання власних потреб атомних 

електростанцій"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3096  
 
Дата реєстрації договору                                 27.09.2016 
 
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  Леньга Олег Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок критичного часу відключення 
короткого замикання за критеріями динамічної стійкості"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3097  
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Дата реєстрації договору                                 27.09.2016 
 

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  Макогончук Василь Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Обчислення електричних параметрів повітряних ліній на 
основі геометрії опор в ПЗ DlgSILENT PowerFactory"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3098  
 
Дата реєстрації договору                                 27.09.2016 
 

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  Бєлєнков Віталій Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерні програми: "Муніципальна геоінформаційна система 

"Земля і Нерухомість"; "Геоінформаційна система ВебСервер АГРО"; 
"Геоінформаційна система ВебСервер ГРАД"; "Геоінформаційна 
система "Автоматизоване робоче місце містобудівника"; 
"Геоінформаційна система "gisMapServer"; "Геоінформаційна система 
"gisMapViewer"; "Геоінформаційна система "Автоматизоване робоче 
місце Служби аеронавігаційної інформації"; "Геопортал комплексу 
ведення банку даних цифрових карт і даних ДЗЗ gisMapGeoDBWeb"; 
"Програма по роботі з кадастровою базою даних gisMapCAD"; 
"Геопортал програми по роботі з кадастровою базою даних 
gisMapCADWeb"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3099  
 
Дата реєстрації договору                                 27.09.2016 
 
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  Бєлєнков Віталій Валентинович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГІСІНФО"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жевлаков Сергій Іванович, Бєлотєлов Олег Миколайович, Ігнатенко 
Антон Анатолійович, Ковальчук Іван Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт Всеукраїнського конкурсу краси 
"MissInternet.TV"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, твір образотворчого 
мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  3100  
 
Дата реєстрації договору                                 27.09.2016 
 

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  Ковальчук Іван Анатолійович, Ігнатенко Антон Анатолійович, 
Бєлотєлов Олег Миколайович, Жевлаков Сергій Іванович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІССІНТЕРНЕТ.ТВ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Кулинич Роман Вікторович, Дума 
Василь Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "myVOX assistant"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3101  
 
Дата реєстрації договору                                 27.09.2016 
 

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  Дума Василь Васильович, Кулинич Роман Вікторович, Ханчопуло 
Дмитро Костянтинович - АНТЕНОР ІМПЕКС ЛТД (ANTENOR IMPEX 
LTD)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Россоха Володимир Васильович, Шарапа Ольга Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формування 
збутової політики маркетингу аграрних підприємств"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3102  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Шарапа Ольга Миколаївна, Россоха Володимир Васильович - 
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кісіль Микола Іванович, Кропивко Максим Михайлович, Карпенко 
Іван Григорович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інвестиційний 
проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3103  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Карпенко Іван Григорович, Кропивко Максим Михайлович, Кісіль 
Микола Іванович - Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "AUTO.RIA.COM 2.0."  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3104  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Черній Олег Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтернет-Реклама РІА", Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АРС Онлайн", Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтернешнл Онлайн Транзакшнс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ліщинський Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "RIA.COM 2.0."  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3105  
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Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Ліщинський Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернет-Реклама РІА", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРС Онлайн", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзакшнс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежнар Дмитро Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "DOM.RIA.COM 2.0."  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3106  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Бежнар Дмитро Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернет-Реклама РІА", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРС Онлайн", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзакшнс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Уманець Артем Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Білінгові системи 2.0."  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3107  
 

Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Уманець Артем Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернет-Реклама РІА", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРС Онлайн", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзакшнс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Остапенко Сергій Валерійович, Латенко Юрій Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FTA Pharma"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3108  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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  Латенко Юрій Валерійович, Остапенко Сергій Валерійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФТІЕЙ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яковенко Олег В'ячеславович, Лавріненко Руслан Миколайович, 
Михальчук Дмитро Олександрович, Сумін Євген Юрійович, Єфім'єв 
Олексій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OpenService"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3109  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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 "ЕСР" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богдановський Вадим Геннадійович, Безкровний Віталій 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Scale Expert"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3110  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 

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 "ЕСР" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гойчук Алла Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "MobileAssistant 1.0 1.0"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3111  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 
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 "ЕСР" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Яковенко Олег В'ячеславович, Лавріненко Руслан Миколайович, 

Михальчук Дмитро Олександрович, Сумін Євген Юрійович, Єфім'єв 
Олексій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОpenStore"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3112  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 
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 "ЕСР" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Яковенко Олег В'ячеславович, Лавріненко Руслан Миколайович, 

Михальчук Дмитро Олександрович, Сумін Євген Юрійович, Єфім'єв 
Олексій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "OpenShow"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3113  
 
Дата реєстрації договору                                 28.09.2016 
 
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 "ЕСР" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Мобільний додаток 

AUTO.RIA для iOS"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3114  
 
Дата реєстрації договору                                 29.09.2016 
 
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  Черній Олег Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інтернет-Реклама РІА"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Мобільний додаток 
AUTO.RIA для Android"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3115  
 
Дата реєстрації договору                                 29.09.2016 
 

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  Черній Олег Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтернет-Реклама РІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Оголошення 
України. Категорія Авто 2.0."  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3116  
 
Дата реєстрації договору                                 29.09.2016 
 

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  Черній Олег Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АРС Онлайн"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ліщинський Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Оголошення 
загального змісту - 2.0."  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3117  
 
Дата реєстрації договору                                 29.09.2016 
 

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  Ліщинський Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРС Онлайн"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Уманець Артем Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Білінгові системи 
2.0."   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3118  
 
Дата реєстрації договору                                 29.09.2016 
 

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  Уманець Артем Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРС Онлайн"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежнар Дмитро Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Оголошення 
України. Категорія Дом 2.0."  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3119  
 
Дата реєстрації договору                                 29.09.2016 
 

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  Бежнар Дмитро Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРС Онлайн"  
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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 автор-
ського права, виконавців, виробни-
ків фонограм, виробників відеограм 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 
01004 
 

Свідоцтво  
№ 3/2003 від 
22.08.2003 
 

Державна організація 
"Українське агентство з  
авторських та суміжних 
прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права і суміжних прав (пе-
реважно здійснює управління май-
новими правами суб'єктів авторсь-

кого права) 

вул. Б. Хмельни-
цького, 41-а,  
м. Київ, 01030 

Свідоцтво  
№ 4/2003 від 
22.08.2003 
 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний  
альянс" 

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського 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 автор-
ського права і суміжних прав 

вул. Шовковична, 

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 автор-
ського права 

вул. Шовковична, 
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-драма-
тичних творів образотворчого мис-
тецтва та інших, відповідно до пере-
даних в управління прав 

вул. Саксагансь-
кого, 6, оф. 110, 
м. Київ, 01033 

Свідоцтво  
№ 10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 
відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників відео-
грам, 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 автор-
ського права, виконавців, виробни-
ків 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, 04211 

Свідоцтво  
№ 18/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Організація колективного 
управління авторськими та 
суміжними правами"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права і (або) суміжних прав 

вул. Євгена 
Сверстюка,  
буд. 23, офіс 916, 
м. Київ, 02002 

Свідоцтво  
№ 15/2010 від 
13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів авторсь-
кого права і суміжних прав в аудіо-
візуальній сфері 

вул. Саксагансь-
кого, 6, кім. 306, 
м. Київ, 01033 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво   

№ 16/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Скарбниця 

авторів музики"  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів і вико-

навців 

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, вико-

навців 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 авто-

рського 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 автор-

ського права і суміжних прав в аудіо-

візуальній 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 суміж-

них прав 

вул. Харківське 

шосе, буд. 201-203,  

корпус А, офіс 20,  

м. Київ, 02121 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 6/УО 

від 02.04.2009 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний  

альянс" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання фонограм, відеограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та зафік-

сованих у них виконань шляхом їх: 

публічного сповіщення, в ефір; 

публічного сповіщення, по проводах (че-

рез кабель), 

відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винагоро-

ди (роялті) за використання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним викорис-

танням таких фонограм, відеограм і за-

фіксованих 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 ме-

тою фонограм, відеограм: 

комерційне використання зафіксованих 

у фонограмах і (або) відеограмах ви-

конань, публічне виконання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

та їх примірників, публічна демонст-

рація опублікованих з комерційною ме-

тою відеограм та їх примірників у міс-

цях з платним, безплатним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція (по-

вторне публічне сповіщення) зафіксо-

ваних у фонограмах виконань, а також 

безпосередньо фонограм, опублікова-

них з комерційною метою, та їх примі-

рників у передачах ефірного і (або) су-

путникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафі-

ксованих у фонограмах і (або) відео-

грамах виконань, а також безпосеред-

ньо фонограм і (або) відеограм, опуб-

лікованих з комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового телебачення, кабельно-

го радіомовлення і (або) телебачення чи 

через мережу Інтернет у порядку,  

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

визначеному в постанові Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винагоро-

ди (роялті) за використання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним викорис-

танням таких фонограм (відеограм). 

Свідоцтво № 1 

від 31.07.2003  

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських прав і 

суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною ме-

тою фонограм і відеограм: 

комерційне використання зафіксованих 

у фонограмах і (або) відеограмах вико-

нань, публічне виконання опублікова-

них з комерційною метою фонограм та 

їх примірників, публічна демонстрація 

опублікованих з комерційною метою 

відеограм та їх примірників у місцях з 

платним, безплатним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафі-

ксованих у фонограмах виконань, а та-

кож безпосередньо фонограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах і (або) відеогра-

мах виконань, а також безпосередньо 

фонограмі (або) відеограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового телебачення, кабельно-

го радіомовлення і (або) телебачення чи 

через мережу Інтернет у порядку, ви-

значеному в постанові Кабінету Міні-

стрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винагоро-

ди (роялті) за використання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати", та 

контроль за правомірним використан-

ням таких фонограм (відеограм). 

вул. Пушкінська, 

32, м. Київ, 

01004 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво № 2/У 

від 20.12.2007 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний  

альянс" 

Уповноважена здійснювати збиран-

ня і розподіл між суб'єктами авторсь-

кого права і (або) суміжних прав ко-

штів від відрахувань (відсотків) виро-

бниками та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здій-

снити 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 за-

стосуванням 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 автор-

ського права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) виро-

бниками та імпортерами обладнання 

і матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і вико-

нань, зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах, відповідно до постано-

ви Кабінету Міністрів України від 27 

червня 2003 року № 992 "Про розмір 

відрахувань виробниками та імпор-

терами 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 

66992, 66993, 67044, 67045, 67151, 67198, 67682, 67715, 67716, 67857, 67880, 

67881, 67936, 67985 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

67571, 67584, 67913, 67949, 68020 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

66494, 66549, 66734, 66754, 66755, 66864, 67216, 67952 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

66340, 66383, 66403, 66413, 66414, 66415, 66416, 66417, 66425, 66428, 66443, 

66452, 66464, 66475, 66490, 66496, 66530, 66579, 66607, 66609, 66610, 66612, 

66619, 66620, 66621, 66623, 66624, 66625, 66637, 66653, 66654, 66655, 66657, 

66715, 66726, 66727, 66731, 66753, 66754, 66755, 66757, 66758, 66764, 66781, 

66788, 66834, 66863, 66868, 66873, 66874, 66875, 66876, 66880, 66881, 66891, 

66893, 66934, 66950, 67030, 67057, 67075, 67090, 67094, 67095, 67096, 67097, 

67098, 67117, 67124, 67132, 67134, 67143, 67161, 67239, 67266, 67291, 67296, 

67317, 67318, 67329, 67377, 67386, 67387, 67388, 67389, 67390, 67391, 67392, 

67397, 67398, 67424, 67445, 67479, 67482, 67483, 67484, 67485, 67486, 67488, 

67494, 67497, 67550, 67568, 67578, 67582, 67652, 67690, 67691, 67717, 67742, 

67797, 67805, 67806, 67807, 67809, 67846, 67857, 67858, 67860, 67868, 67872, 

67931, 67964, 67967, 67972, 67973, 67984, 67986, 67989, 67990, 68027, 68028 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Карта 

67578 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

66384, 66473, 66474, 66612 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

66342, 66366, 66407, 66437, 66444, 66448, 66449, 66450, 66453, 66455, 66456, 

66459, 66469, 66471, 66480, 66481, 66482, 66486, 66489, 66492, 66493, 66497, 

66509, 66521, 66523, 66533, 66541, 66542, 66550, 66556, 66568, 66569, 66570, 

66571, 66572, 66573, 66581, 66590, 66592, 66593, 66595, 66596, 66601, 66615, 

66616, 66633, 66643, 66659, 66660, 66661, 66662, 66663, 66664, 66665, 66666, 

66667, 66668, 66685, 66686, 66728, 66729, 66741, 66747, 66766, 66770, 66771, 

66772, 66780, 66781, 66782, 66791, 66792, 66793, 66794, 66798, 66829, 66844, 

66845, 66847, 66848, 66849, 66850, 66851, 66852, 66853, 66854, 66855, 66856, 

66872, 66882, 66906, 66914, 66926, 66927, 66933, 66935, 66939, 66940, 66947, 

66951, 66953, 66970, 66971, 66973, 66974, 67015, 67047, 67048, 67049, 67050, 

67052, 67053, 67054, 67055, 67059, 67060, 67061, 67062, 67064, 67065, 67067, 

67069, 67084, 67085, 67086, 67087, 67093, 67119, 67123, 67135, 67145, 67146, 
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67147, 67148, 67149, 67150, 67152, 67153, 67155, 67157, 67159, 67160, 67162, 

67176, 67186, 67187, 67189, 67213, 67244, 67245, 67246, 67249, 67250, 67251, 

67252, 67253, 67254, 67255, 67256, 67257, 67258, 67259, 67260, 67261, 67262, 

67263, 67264, 67271, 67272, 67273, 67274, 67307, 67366, 67379, 67380, 67382, 

67384, 67399, 67404, 67405, 67406, 67407, 67425, 67435, 67446, 67459, 67468, 

67472, 67473, 67487, 67509, 67540, 67545, 67546, 67555, 67556, 67572, 67573, 

67581, 67683, 67702, 67709, 67718, 67725, 67740, 67741, 67750, 67762, 67771, 

67784, 67786, 67799, 67828, 67843, 67844, 67862, 67863, 67867, 67869, 67873, 

67902, 67920, 67927, 67929, 67932, 67933, 67938, 67942, 67944, 67946, 67947, 

67948, 67951, 67955, 67960, 67966, 67983, 67997, 68003, 68029, 68034, 68035, 

68052, 68053, 68056 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

66549, 66613, 66614, 66754, 66755, 67181, 67372, 67373, 67374, 67375, 67694, 

67695, 67758, 67794, 67795 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

66343, 66344, 66362, 66363, 66401, 66402, 66415, 66438, 66445, 66454, 66461, 

66463, 66483, 66484, 66496, 66528, 66529, 66532, 66543, 66544, 66546, 66558, 

66559, 66560, 66561, 66563, 66564, 66565, 66578, 66586, 66587, 66588, 66611, 

66619, 66622, 66631, 66645, 66646, 66647, 66650, 66651, 66652, 66653, 66654, 

66676, 66678, 66679, 66680, 66681, 66682, 66687, 66739, 66757, 66765, 66773, 

66776, 66781, 66786, 66787, 66809, 66815, 66841, 66843, 66857, 66863, 66880, 

66881, 66883, 66884, 66885, 66886, 66887, 66888, 66889, 66901, 66902, 66905, 

66907, 66908, 66917, 66919, 66921, 66922, 66928, 66929, 66930, 66944, 66966, 

66991, 67063, 67068, 67083, 67118, 67124, 67134, 67137, 67138, 67156, 67158, 

67167, 67173, 67179, 67185, 67188, 67192, 67291, 67295, 67305, 67309, 67310, 

67312, 67355, 67356, 67358, 67371, 67385, 67386, 67387, 67388, 67389, 67390, 

67391, 67402, 67417, 67420, 67426, 67441, 67442, 67443, 67451, 67452, 67465, 

67466, 67467, 67511, 67512, 67515, 67542, 67549, 67553, 67578, 67579, 67580, 

67590, 67654, 67678, 67685, 67687, 67688, 67689, 67690, 67691, 67724, 67728, 

67729, 67730, 67731, 67736, 67737, 67754, 67761, 67773, 67785, 67787, 67792, 

67793, 67811, 67816, 67819, 67820, 67821, 67822, 67825, 67846, 67848, 67852, 

67853, 67868, 67872, 67874, 67875, 67877, 67878, 67903, 67906, 67907, 67908, 

67916, 67919, 67921, 67935, 67941, 67954, 67964, 67967, 67970, 67984, 67986, 

67988, 68004, 68005, 68006, 68007, 68008, 68009, 68010, 68011, 68012, 68013, 

68014, 68015, 68016, 68026, 68027, 68028, 68065 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

66828, 66870, 66871, 66920, 67479 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

66345, 66346, 66347, 66348, 66527, 66594, 66746, 66818, 66819, 66820, 66821, 

66822, 66823, 66824, 66825, 67125, 67164, 67168, 67169, 67170, 67171, 67172, 

67193, 67241, 67242, 67357, 67401, 67455, 67569, 67587, 67738, 67739, 67756, 

67831, 67912, 68057 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

66412, 66626, 66641, 66644, 66899, 66924, 67041, 67196, 67347, 67419, 67749, 

67798, 67963, 68032, 68054, 68055 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

67122, 67696 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

66340, 66397, 66466, 66522, 66763, 66827, 66909, 67139, 67182, 67183, 67184, 

67221, 67436, 67438, 67475, 67476, 67477, 67565, 67566, 67942, 67989 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

66712, 66714, 66735, 67495 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

66383, 66495, 66706, 66846, 67143, 67348, 67349, 67427, 67428, 67429, 67582, 67860 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

66337, 66338, 66658, 66711, 66718, 66725, 67510, 67543, 67544 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

66440, 66451, 66462, 66494, 66608, 66609, 66610, 66657, 66834, 67057, 67075, 

67181, 67496, 67507, 67651, 67694, 67717, 67742, 67758, 67769, 67796, 67797, 

67804, 67973, 68019 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

66341, 66364, 66365, 66385, 66398, 66403, 66404, 66405, 66406, 66408, 66411, 

66413, 66414, 66416, 66417, 66425, 66426, 66427, 66428, 66429, 66430, 66431, 

66432, 66433, 66434, 66441, 66443, 66446, 66447, 66452, 66457, 66464, 66467, 

66468, 66473, 66474, 66487, 66490, 66491, 66519, 66520, 66530, 66531, 66551, 

66552, 66555, 66579, 66582, 66585, 66591, 66597, 66598, 66599, 66607, 66617, 

66618, 66620, 66621, 66623, 66624, 66625, 66632, 66634, 66635, 66636, 66637, 

66640, 66655, 66656, 66672, 66694, 66695, 66696, 66697, 66698, 66699, 66700, 

66701, 66702, 66703, 66704, 66705, 66707, 66708, 66709, 66710, 66713, 66715, 

66716, 66717, 66720, 66721, 66722, 66723, 66724, 66726, 66727, 66732, 66736, 

66738, 66740, 66753, 66758, 66759, 66760, 66762, 66764, 66767, 66768, 66769, 

66774, 66783, 66784, 66785, 66788, 66795, 66796, 66797, 66800, 66801, 66802, 

66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66816, 66833, 66835, 66836, 66837, 

66838, 66839, 66842, 66858, 66859, 66860, 66861, 66865, 66866, 66867, 66873, 

66874, 66875, 66876, 66877, 66890, 66891, 66892, 66893, 66894, 66900, 66903, 

66904, 66910, 66911, 66913, 66931, 66932, 66934, 66937, 66942, 66945, 66946, 

66950, 66954, 66955, 66967, 66969, 66972, 66975, 66987, 66988, 66989, 66990, 

66994, 66995, 66996, 66997, 66998, 66999, 67000, 67001, 67002, 67003, 67004, 

67005, 67006, 67007, 67008, 67009, 67010, 67011, 67012, 67013, 67019, 67020, 

67021, 67022, 67023, 67025, 67027, 67028, 67029, 67030, 67032, 67033, 67034, 

67035, 67036, 67037, 67038, 67039, 67040, 67042, 67051, 67056, 67066, 67073, 

67074, 67076, 67077, 67079, 67080, 67081, 67082, 67088, 67089, 67090, 67092, 

67093, 67094, 67095, 67096, 67097, 67098, 67117, 67132, 67133, 67136, 67154, 

67161, 67163, 67165, 67166, 67180, 67199, 67200, 67204, 67220, 67222, 67223, 

67234, 67235, 67236, 67237, 67238, 67239, 67248, 67266, 67267, 67268, 67269, 

67287, 67292, 67296, 67299, 67300, 67302, 67304, 67306, 67311, 67313, 67314, 

67317, 67318, 67329, 67330, 67331, 67346, 67359, 67360, 67361, 67362, 67363, 

67364, 67365, 67367, 67369, 67370, 67377, 67397, 67398, 67400, 67403, 67409, 

67424, 67431, 67432, 67433, 67439, 67444, 67445, 67447, 67449, 67450, 67453, 

67454, 67456, 67457, 67463, 67464, 67470, 67471, 67482, 67483, 67484, 67485, 

67486, 67488, 67491, 67492, 67494, 67497, 67498, 67499, 67500, 67501, 67502, 

67503, 67504, 67505, 67506, 67508, 67538, 67547, 67550, 67554, 67557, 67568, 

67594, 67595, 67596, 67598, 67599, 67600, 67601, 67602, 67603, 67604, 67605, 

67607, 67608, 67609, 67610, 67611, 67612, 67613, 67614, 67616, 67617, 67618, 
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67619, 67622, 67623, 67627, 67628, 67629, 67630, 67632, 67633, 67635, 67636, 

67637, 67638, 67639, 67640, 67641, 67642, 67643, 67644, 67645, 67647, 67648, 

67649, 67650, 67652, 67653, 67670, 67671, 67672, 67673, 67674, 67675, 67676, 

67677, 67697, 67698, 67701, 67710, 67711, 67712, 67714, 67720, 67721, 67722, 

67723, 67735, 67743, 67744, 67747, 67748, 67751, 67752, 67759, 67764, 67765, 

67766, 67767, 67768, 67772, 67774, 67775, 67776, 67777, 67778, 67779, 67805, 

67806, 67807, 67808, 67809, 67810, 67812, 67813, 67814, 67815, 67817, 67823, 

67824, 67826, 67830, 67838, 67845, 67856, 67882, 67883, 67884, 67901, 67923, 

67937, 67939, 67940, 67950, 67957, 67962, 67972, 67990, 68017, 68018, 68030, 

68031, 68051, 68063, 68064 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

66475, 66553, 66554, 67197, 67918, 67930, 67931, 67974 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

66369, 66761, 67928 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

66419 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

67129 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

66628, 66629, 66630, 67469, 67802 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

66731, 66909, 67489, 67490 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

66719, 67017, 67018, 67140, 67301, 67437, 67474, 67481, 67866, 68060 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

67552, 67699, 67700, 67818, 67943 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

66817, 67395 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

66472, 66534, 66566, 66574, 66575, 66605, 66673, 66674, 66675, 66683, 66684, 
66733, 66745, 66775, 66869, 66916, 66918, 67190, 67201, 67202, 67203, 67218, 
67219, 67478, 67480, 67526, 67535, 67536, 67551, 67567, 67588, 67589, 67679, 
67680, 67681, 67686, 67770, 67780, 67800, 67917, 67934, 67956, 68036 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

66638, 66869, 66916, 66918, 67393, 67513, 67585, 67586, 67588, 67589, 67679, 
67680, 67681, 67686, 67732, 67733, 67917, 67965, 68025 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

66349, 66350, 66352, 66361, 66370, 66371, 66372, 66373, 66374, 66375, 66376, 

66377, 66378, 66379, 66380, 66381, 66589, 66600, 66648, 66649, 66789, 66840, 

66925, 66968, 67099, 67100, 67101, 67110, 67111, 67112, 67113, 67114, 67116, 

67142, 67212, 67240, 67309, 67310, 67356, 67396, 67462, 67481, 67597, 67659, 

67788, 67859, 67905, 67911, 67924, 68033 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

66351, 66353, 66354, 66355, 66356, 66357, 66358, 66359, 66360, 66410, 66435, 

66436, 66479, 66504, 66505, 66508, 66510, 66511, 66512, 66513, 66514, 66515, 

66516, 66517, 66524, 66525, 66526, 66548, 66567, 66583, 66584, 66589, 66602, 

66603, 66604, 66606, 66669, 66688, 66689, 66690, 66691, 66692, 66693, 66742, 

66743, 66744, 66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66756, 66777, 66778, 66789, 

66799, 66810, 66811, 66812, 66830, 66831, 66895, 66896, 66912, 66915, 66923, 

66938, 66952, 66958, 66959, 66960, 66961, 66962, 66963, 67016, 67043, 67058, 

67070, 67071, 67072, 67126, 67127, 67128, 67130, 67131, 67141, 67142, 67144, 

67174, 67175, 67178, 67191, 67194, 67224, 67225, 67226, 67227, 67228, 67229, 

67230, 67231, 67232, 67240, 67270, 67275, 67276, 67277, 67278, 67279, 67280, 

67281, 67282, 67283, 67284, 67285, 67303, 67308, 67316, 67332, 67334, 67335, 

67336, 67337, 67338, 67339, 67340, 67341, 67342, 67343, 67344, 67350, 67351, 

67352, 67353, 67354, 67368, 67378, 67383, 67394, 67396, 67418, 67421, 67422, 

67423, 67434, 67460, 67461, 67481, 67516, 67539, 67541, 67558, 67559, 67560, 

67561, 67562, 67563, 67564, 67575, 67576, 67577, 67592, 67620, 67621, 67624, 

67657, 67658, 67660, 67661, 67662, 67663, 67664, 67665, 67666, 67667, 67684, 

67704, 67705, 67706, 67707, 67708, 67713, 67753, 67757, 67789, 67790, 67791, 

67801, 67803, 67829, 67832, 67833, 67834, 67835, 67836, 67837, 67839, 67841, 

67842, 67849, 67850, 67851, 67859, 67864, 67865, 67870, 67871, 67879, 67892, 

67909, 67914, 67915, 67922, 67958, 67959, 67961, 67971, 67981, 67991, 67994, 

67996, 68000, 68001, 68002, 68033, 68037, 68038 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

67606 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

66341, 66438, 66518, 66564, 66589, 66845, 66873, 66874, 66875, 66876, 66944, 

66964, 66965, 66969, 66976, 66977, 66978, 66979, 66980, 66981, 66982, 66983, 

66984, 66985, 66986, 66992, 66993, 67068, 67102, 67103, 67104, 67105, 67106, 

67107, 67108, 67109, 67115, 67174, 67205, 67206, 67207, 67208, 67209, 67210, 

67211, 67233, 67309, 67310, 67328, 67392, 67539, 67547, 67878, 67909, 67914, 

67963, 67967, 68021, 68022, 68023, 68024 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

66384, 66401, 66438, 66439, 66442, 66443, 66458, 66460, 66463, 66465, 66470, 

66477, 66478, 66485, 66498, 66499, 66500, 66501, 66502, 66503, 66504, 66527, 

66540, 66545, 66547, 66549, 66557, 66562, 66563, 66565, 66576, 66577, 66586, 

66587, 66589, 66594, 66600, 66619, 66628, 66629, 66630, 66634, 66635, 66636, 

66642, 66669, 66677, 66690, 66737, 66743, 66744, 66746, 66754, 66755, 66779, 

66781, 66787, 66789, 66814, 66815, 66828, 66832, 66840, 66845, 66859, 66860, 

66861, 66862, 66864, 66865, 66866, 66867, 66868, 66869, 66873, 66874, 66875, 

66876, 66896, 66898, 66905, 66912, 66923, 66925, 66936, 66944, 66948, 66949, 

66955, 66966, 66987, 66988, 66989, 66990, 67014, 67016, 67024, 67031, 67046, 

67072, 67076, 67093, 67111, 67112, 67113, 67114, 67116, 67118, 67120, 67121, 

67124, 67125, 67138, 67141, 67142, 67164, 67178, 67191, 67193, 67194, 67205, 
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67206, 67207, 67208, 67209, 67210, 67211, 67214, 67215, 67216, 67240, 67243, 

67265, 67270, 67288, 67289, 67290, 67292, 67293, 67294, 67295, 67309, 67310, 

67323, 67325, 67326, 67327, 67333, 67349, 67356, 67357, 67372, 67373, 67374, 

67375, 67378, 67383, 67396, 67401, 67430, 67440, 67441, 67442, 67443, 67445, 

67455, 67458, 67461, 67462, 67479, 67480, 67481, 67514, 67515, 67524, 67525, 

67530, 67531, 67532, 67533, 67537, 67539, 67541, 67548, 67549, 67569, 67570, 

67574, 67579, 67580, 67587, 67592, 67597, 67602, 67606, 67615, 67634, 67648, 

67654, 67655, 67672, 67678, 67684, 67690, 67691, 67693, 67695, 67715, 67734, 

67737, 67738, 67739, 67745, 67746, 67756, 67782, 67785, 67787, 67788, 67793, 

67825, 67831, 67832, 67833, 67834, 67835, 67836, 67837, 67839, 67841, 67846, 

67847, 67848, 67849, 67857, 67858, 67859, 67861, 67868, 67870, 67874, 67875, 

67876, 67905, 67911, 67912, 67924, 67925, 67926, 67936, 67959, 67961, 67967, 

67968, 67975, 67976, 67977, 67978, 67979, 67980, 67981, 67982, 67994, 68033, 

68037, 68057, 68058 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

66339, 66878 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

66367, 66368, 66382, 66396, 66409, 66418, 66439, 66442, 66460, 66463, 66470, 
66476, 66477, 66478, 66485, 66488, 66496, 66506, 66507, 66535, 66536, 66537, 
66538, 66539, 66540, 66547, 66549, 66586, 66587, 66627, 66639, 66670, 66671, 
66677, 66730, 66790, 66813, 66815, 66827, 66832, 66862, 66864, 66868, 66879, 
66897, 66898, 66941, 66948, 66956, 66957, 67024, 67031, 67046, 67091, 67120, 
67121, 67138, 67177, 67195, 67205, 67206, 67207, 67208, 67209, 67210, 67211, 
67214, 67215, 67217, 67243, 67247, 67286, 67288, 67289, 67290, 67293, 67294, 
67297, 67298, 67315, 67319, 67320, 67321, 67322, 67324, 67325, 67326, 67327, 
67328, 67333, 67356, 67376, 67381, 67408, 67410, 67411, 67412, 67413, 67414, 
67415, 67416, 67430, 67443, 67448, 67458, 67517, 67518, 67519, 67520, 67521, 
67522, 67523, 67524, 67525, 67527, 67528, 67529, 67530, 67531, 67532, 67533, 
67534, 67537, 67570, 67591, 67593, 67625, 67626, 67631, 67634, 67646, 67668, 
67669, 67692, 67703, 67726, 67755, 67760, 67763, 67781, 67782, 67783, 67825, 
67827, 67858, 67876, 67885, 67886, 67887, 67888, 67889, 67890, 67891, 67893, 
67894, 67895, 67896, 67897, 67898, 67899, 67900, 67904, 67910, 67919, 67925, 
67926, 67945, 67952, 67953, 67968, 67969, 67975, 67976, 67977, 67978, 67979, 
67980, 67987, 67992, 67995, 67998, 67999, 68039, 68040, 68041, 68042, 68043, 
68044, 68045, 68046, 68047, 68048, 68049, 68050, 68058, 68059, 68061, 68062 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

67323 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

66386, 66387, 66388, 66389, 66390, 66391, 66392, 66393, 66394, 66395, 66399, 
66400, 66420, 66421, 66422, 66423, 66424, 66580, 66884, 66885, 66886, 66887, 
66888, 66889, 67265, 67345, 67727, 67982 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

66576, 66577, 66676, 66678, 66679, 66680, 66681, 66682, 66907, 66908, 67583, 
67719, 67745, 67746, 67840 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

66814, 66936, 67014, 67493, 67615, 67734, 67832, 67833, 67834, 67835, 67836, 
67837, 67847, 67854, 67855, 67959, 67993 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

66543, 66557, 66880, 66881, 66949, 67138, 67216, 67440, 67549, 67574, 67678, 

67761, 67785, 67825, 67860, 68027, 68028 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 67410, 67411, 67412, 67413, 67414, 67415, 67416, 
67571, 67572, 67573 

Alex Nademski, My Sweet Satellite (псевдонім) 67396 
BIG BOSS (псевдонім) 67850 
FLOODS, FLADS (псевдонім) 66756 
GONZA (псевдонім) 67713 
Lina Jan (псевдонім) 67660, 67661, 67663, 67664, 67665, 67666, 67667 
MEMFIS AKA (псевдонім) 67461 
PVANTO (псевдонім) 68039, 68040, 68041, 68042, 68043, 68044, 68045, 

68046, 68047, 68048, 68049, 68050 
Rossinskaya (псевдонім) 66505 
Roy Crank (псевдонім) 67842 
Rozhden (псевдонім) 66958, 66959, 66960, 66961, 66962, 66963, 66964, 

66965, 66976, 66977, 66978, 66979, 66980, 66981, 
66982, 66983, 66984, 66985, 66986, 67233 

Seppy (псевдонім) 66508 
Sergey Cohen (псевдонім) 67659, 67660, 67661, 67663, 67664, 67665, 67666, 

67667 
Sеldom Sign (псевдонім) 67070, 67071 
Vilen (псевдонім) 66508 
Абрамова Анна Володимирівна 67473 
Авдєєва Галина Костянтинівна 67454 
Авер'янов Володимир Павлович 66827 
Авер'янова Аліна Миколаївна 66827 
Авраменко Ольга Валентинівна 67157 
Авсюкевич Юлія Сергіївна 67436 
Автономов Костянтин Володимирович 67695 
Автономов Семен Володимирович 67695 
Авчіннікова Галина Дмитрівна 67009 
Агєєва Ольга Олександрівна 67799 
Адаменко Віктор Володимирович 67438 
Аджікаєв Олег Вікторович 66349, 66350, 66352, 66361, 66370, 66371, 66372, 

66373, 66374, 66375, 66376, 66377, 66378, 66379, 
66380, 66381 

Акімова Тетяна Валеріївна 66426 
Аксьонова Ірина Вікторівна 67486 
Александер Олександр Іоанович 67265 
Александров Олександр Сергійович 66510, 66511, 66512, 66513, 66514, 66515, 66516, 

66517 
Александрова Олена Станіславівна 67673, 67674 
Алексеєва Наталія Дмитрівна 66992, 66993 
Алексійчук Микола Миколайович 67552 
Алєксєєвець Василь Якович 66738, 66945, 66946 
Анаэль Кроу (псевдонім) 67749 
Андреєв Андрій Валерійович 67177 
Андреєв Олексій Валентинович 66504 
Андреєва Євгенія Глібовна 67177 
Андрєєв Андрій Павлович (Андрей Альтанов) 67167 
Андрєєва Олена Олександрівна 67767 
Андрієвська Людмила Валентинівна 67397 
Андрійченко Лариса Сергіївна 67930 
Андрос Світлана Вікторівна 66530 
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Андрощук Людмила Михайлівна 67005, 67006 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 66648, 66649 
Андрушко Олександр Павлович 67974 
Андрющенко Олександр Павлович 67549 
Анкудінова Вікторія Володимирівна 66669 
Антоненко Анатолій Антонович 67541 
Антоненко Наталія Сергіївна 67088, 67089 
Антоненко Олександра Вікторівна 67032 
Антонов Олександр Олександрович (Alexander 
Alexandrovich Antonov) 

66620, 66621, 66623, 66624, 66625 

Антонюк Людмила Едуардівна 66581 
Ануфрієва Валентина Володимирівна 67906, 67907, 67908 
Апенько Наталія Вікторівна 66568, 66571, 66573 
Аппазов Едуард Сейярович 68019 
Арешонков Віталій Володимирович 67943 
Ари Ясан (псевдонім) 67852 
Арканова Анастасія Анатоліївна 67939 
Арсеньєва Лариса Юріївна 67555 
Артамонова Галина Володимирівна 67471 
Артеменко Анатолій Григорович 66633 
Артеменко Марина Сергіївна 67190, 67551 
Артеменко Оксана Сергіївна 67190, 67551 
Артюх Світлана Миколаївна 66365 
Артюхов Артем Євгенович 66782, 67472 
Асессоров Олександр Олександрович 66521 
Атаманчук Володимир Миколайович 67943 
Аушева Наталія Миколаївна 67946 
Ахтямов Михайло Сергійович 67867 
Бабак Дмитро Володимирович (Babak) 66548 
Бабешко Ірина Леонідівна 67506 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 67506, 67507, 67769, 67796 
Багінський Владислав Вікторович 66638 
Базаджи Людмила Валеріївна 66435, 66436 
Базиль Людмила Олександрівна 67618, 67627 
Базіка Наталія Володимирівна 67974 
Базюк Святослав Володимирович 68058 
Байгушева Алла Борисівна 67631 
Бакай Євгеній Іванович 66444 
Баклан Олександр Олексійович 66956 
Бакурова Олена Анатоліївна 67313 
Балан Микола Макарович 67873, 67920, 67983 
Баланюк Іван Федорович 66763 
Балдинюк Дмитро Іванович 67005, 67006 
Балдинюк Надія Андріївна 67005, 67006, 67010 
Балдинюк Олена Дмитрівна 66999 
Баликіна Вікторія Юріївна 66402 
Бандура Олег Олександрович 67942 
Баран Сергій Анатолійович 67973 
Баранник Євген Володимирович 67981 
Баранова Світлана В'ячеславівна 66709 
Баранський Владислав Олегович (Vladius Monk) 66778 
Баранюк Артем Сергійович 66650, 66651, 66652 
Бардік Марина Афанасіївна 67604, 67635, 67637 
Бардон Олександр Русланович 67987 
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Баришполець Олексій Трохимович 66706, 66723 
Барри Тонн, Баррі Тонн, Barry Tonn (псевдонім) 66924 
Бартєнєва Юлія Вадимівна 66479 
Бачук Богдан Ярославович 66773 
Башкірова Людмила Миколаївна 68062 
Безсмертна Катерина Вікторівна 67322 
Безсмертний Володимир (псевдонім) 67903 
Безугла Наталія Петрівна 67767 
Безуглий Михайло Олександрович 67015 
Бейгаразов Костянтин Михайлович 67376 
Бейдик Олександр Олексійович 67824, 67838 
Бельдій Віталій Миколайович 66383 
Бельдій Дмитро Миколайович 66383 
Бельдій Микола Миколайович 66383 
Бенько Микола Миколайович 67313 
Берднікова Олена Геннадіївна 66657 
Березан Сергій Геннадійович 66612 
Березанська Ірина Михайлівна 67165, 67166 
Березіна Дар'я Юріївна (Дарина Березіна) 66412 
Березнюк Володимир Васильович 67697 
Бернацький Віталій Вікторович 66895 
Берчак Вікторія Сергіївна 67003 
Беспалов Сергій Анатолійович 67379 
Бех Людмила Вікторівна 67609 
Бєлавін Сергій Петрович 66705 
Бєлавіна Тетяна Іванівна 66703, 66704, 66705 
Бєлкіна Ганна Євгенівна (Христина Штутгард) 66952 
Бєлоножко Євген Володимирович 66721 
Бєляєва Ганна Миколаївна (Арина) 67961 
Бєляков Олег Володимирович 67998, 67999 
Бик Ольга Петрівна 67920 
Бистрик Максим Васильович 67273 
Біла Наталя Анатоліївна 66907, 66908 
Білан Степан Миколайович 66685, 66686 
Білецька Ірина Олександрівна 67009 
Білик Тетяна Леонідівна 66742 
Біллі (Білл) Шепард; В.О.; Billy (Bill) Shephеrd; V.O.; 
Владимир Викторович; В.В (псевдонім) 

68025 

Білоган Тарас Михайлович 67187 
Біляєвська Олена Михайлівна 66363 
Білякович Олег Миколайович 67496 
Більський Микола Дмитрович 67044, 67045 
Бірюков Віктор Сергійович 66784 
Бірюкова Олена Миколаївна 67306 
Біттер Наталія Анатоліївна 67481 
Бітюков Євгеній Олексійович 68021, 68022, 68023, 68024 
Благодирьов Володимир Олександрович 67081, 67330, 67439, 67826 
Благодір Ольга Леонідівна 67377 
Блдь-Бенд (псевдонім) 67829, 67829 
Бліщ Михайло Васильович 67944 
Бобер Людмила Йосипівна 66337, 66338 
Бобровська Наталія Василівна 66919 
Бовкун Тетяна Вікторівна 67437 
Богаєвський Олександр Борисович 67132 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 

 

695 

0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Богатирьов Ігор Ігорович 66774 
Богач Ілона Віталіївна 66771 
Богданова Єлізавета Юріївна 66439 
Богданович Володимир Юрійович 67830 
Боголіб Тетяна Максимівна 67774, 67775, 67776, 67777, 67778, 67779 
Боголюбов Дмитро Едуардович 67240 
Богомолов Віктор Олександрович 66934 
Богославець Олексій Ігорович 67024, 67031, 67120, 67121 
Богуш Анатолій Олександрович 66344 
Богуш Людмила Олександрівна 67874, 67875 
Боднар Галина Олександрівна 66996 
Бодненко Дмитро Миколайович 67636 
Божко Мар'яна Вікторівна 67731 
Божок Олександр Васильович 67912 
Бойко Ганна Мефодіївна 67222, 67772 
Бойко Людмила Олександрівна 67742 
Бойко Ольга Миколаївна 67013 
Бойко Павло Геннадійович 67472 
Бойченко Наталя Валентинівна 67463 
Бойченко Ольга Володимирівна 67120 
Боловацька Юлія Ігорівна 67939 
Бондар Віталій Анатолійович 67825 
Бондар Микола Іванович 67453 
Бондар Тетяна Іванівна 66406, 67645 
Бондаренко Ольга Пилипівна 66628 
Бондаренко Сергій Анатолійович 67955 
Бондаренко Тетяна Сергіївна 67799 
Борецька Ольга Богданівна 66338 
Борисенко Анатолій Васильович 67883, 67884 
Борисенко Анна Олегівна 67117, 67132 
Борисенко Олег Миколайович 67698 
Борисова Катерина Володимирівна 66594 
Бородчак Марина Владиславівна 66709 
Боряк Віктор Петрович 66931, 66932, 66933 
Боряк Костянтин Федорович 67701 
Босович Василь Васильович 66673, 66674, 66675, 66676, 66678, 66679, 66680, 

66681, 66682, 66683, 66684 
Босович Марко Васильович 66673, 66675, 66684 
Бохан Аліна Василівна 67471 
Боюн Юрій Андрійович 67402 
Бояренцев Сергій Михайлович 66589 
Бояренцева Людмила Юріївна 66589 
Боярінцев Євген Львович 66452 
Брат ВіСт (псевдонім) 66644, 66644 
Брезденюк Олександр Олександрович 66448 
Брезденюк Олександра Юріївна 66448 
Бреславський Дмитро Васильович 66556 
Брижнік Віталій Миколайович 67633 
Брисковська Оксана Миколаївна 67700, 67943 
Бріт Надія Михайлівна 67008 
Бріут-Ошер Ханох-Гдал'я Шимшон-Йоханон 
Сергійович (Бріут-Ошер Ханох) 

67962 

Бруєвич Володимир Антонович 67795 
Бублик Павло Іванович 66722 
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Бугеда Любов Костянтинівна 67920 
Будзинський Микола Петрович 66547 
Будний Михайло Іванович 66383 
Булавінов Віктор Іванович 67786 
Булат Анатолій Федорович 67409 
Булейко Валерій Павлович 66384 
Бурак Марія Василівна 67552 
Бурак Оксана Сергіївна 67598 
Бурко Ольга Василівна 67650 
Бурлаков Михайло Вікторович 66845 
Бутенко Людмила Петрівна 67554 
Бухбауер Роман Карлович 67156 
Буцан Олександр Георгійович 66743, 66744 
Бучик Сергій Степанович 66492, 66550 
Бучка Андрій Володимирович 66833 
Буяло Дмитро Володимирович 66829 
Вайду Клис (псевдонім) 67853 
Валуйська Аліна Олександрівна 67996 
Валюк Вікторія Федорівна 67000 
ВАН-ГОГ (псевдонім) 67849 
Варванська Ірина Ігорівна 66408, 66426 
Вареник Андрій Ігорович 67949 
Варивончик Анастасія Віталіївна 67612 
Варіна Ганна Борисівна 66759 
Варський Григорій Мстиславович 66366 
Василашко Василь Федорович 67620 
Василевич Микола Георгійович 67841 
Василенко Вероніка В'ячеславівна 66911 
Василинчук Віктор Іванович 67552 
Василишин Тарас Васильович 66397 
Васильченко Ольга Миколаївна 66709, 67299 
Васютинський Вадим Олександрович 66703, 66704, 66705 
Васянін Володимир Олександрович 66791, 66792, 66793, 66794 
Васянович Валентин Миколайович 67681 
Ваха Анна Олександрівна 66602, 66603, 66604, 67996 
Ващенко Павло Анатолійович 67844 
Ващенко Світлана Михайлівна 67162 
Вдовенко Наталія Михайлівна 67502, 67503, 67504 
Ведмідь Олександр Володимирович 67403 
Великочий Володимир Степанович 66859, 66860, 66867, 67819, 67820 
Величенко Євгеній Олегович 66844 
Величко Олег Миколайович 67475, 67476, 67477, 67701 
Величко Олена Михайлівна 67377 
Велян Світлана Боріківна 66896 
Вельбоєнко Олена Миколаївна 67214 
Вельміскін Дмитро Іванович 67090 
Веприцький Роман Сергійович 67082, 67364 
Веретельнікова Наталія Вячеславівна 67139 
Веретенко Тетяна Григорівна 67601 
Веселов Павло Володимирович 66734 
Вець Тетяна Василівна 67047 
Виноградова Інна Олександрівна 67043 
Вишинська Тетяна Леонідівна 67471 
Вишинський Віталій Володимирович 67597 
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Вишневська Наталія Григорівна 66726 
Вишнякова Євгенія Вікторівна 67863 
Віднік Олена Анатоліївна 66671 
Вікфорт Ганна Михайлівна 66626, 66641 
Вільберг Айна Зиновіївна 67334, 67335, 67336, 67337, 67338, 67339, 67340, 

67341, 67342, 67343, 67344 
Вільхова Лілія Євгенівна 66595 
Вінков Веніамін Юрійович 66703, 66704, 66705 
Вінник Максим Олександрович 67546 
Вінниченко Сергій Сергійович 66857, 66879 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 66404 
Владимир (псевдонім) 66578 
Владимирова Наталія Володимирівна 67876 
Власюк Катерина Петрівна 67964 
Внукова Ксенія Вікторівна 67309, 67310 
Вовк Віктор Миколайович 67309, 67310 
Вовчановський Євген Іванович 67945 
Вознесенська Олена Леонідівна 66713, 66723 
Возниця Ярема Володимирович 66337 
Вознюк Андрій Андрійович 67700, 67943 
Возняк Олег Михайлович 67725 
Войнаренко Михайло Петрович 67066 
Войтов Олександр Олександрович 67195 
Волинець Олександр Юрійович 66493 
Волков Володимир Петрович 67744 
Волков Олександр Євгенович 66437 
Волкова Людмила Миколаївна 67646 
Волобуєва Олена Дмитрівна 67980 
Воловик Ірина Анатоліївна 67883, 67884 
Володарський Євген Тимофійович 66753 
Володимир Шрам (псевдонім) 67394 
Волосовець Антон Олександрович 67854, 67855, 67993 
Волох Анатолій Михайлович 67199 
Волошенюк Дмитро Олександрович 66437 
Волошин Олексій Іванович 67409 
Волошин Петро Миколайович 66998, 67010 
Волошина Ганна Петрівна 67004 
Волошина Людмила Іванівна 66384 
Волошина Ольга Іванівна 66835 
Волошко Анатолій Васильович 66753 
Волощук Лідія Олександрівна 66427, 66428, 66655, 66891 
Вольфовська Тетяна Олександрівна 66719 
Воркут Тетяна Анатоліївна 67494 
Воробйов Костянтин Петрович 67197 
Воронов Володимир Анатолійович 66653, 66654 
Воронюк Зоя Степанівна 67568 
Воротникова Інна Олександрівна 66342 
Вяткін Олександр Костянтинович 66727 
Габа Софія Андріївна 66531 
Габер Антоніна Анатоліївна 67701 
Гавриленко Юрій Володимирович 67697, 67698 
Гаврилюк Інна Олегівна (Innessanew) 66582 
Гаврилюк Світлана Миколаївна 67012 
Гавриш Ірина Володимирівна 66466 
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Гавриш Наталя Василівна 66653 
Гавриш Сергій Миколайович 67425 
Гаєвський Сергій Олександрович 66933 
Газарян Ануш Анатоліївна 67355 
Гайдаш Богдан Ігорович 67798 
Гайдучик Володимир Іванович 67154 
Галамбош Габріелла Василівна 66420, 66422 
Гален Олександр Васильович 67220, 67221 
Галимський Володимир Олександрович 67463 
Галиця Ігор Олександрович 66694 
Галкин Сергій Олександрович 66935 
Галуза Олександр Михайлович 66776, 67426 
Галюк Костянтин Валерійович 67729, 67730 
Гамаюнова Валентина Василівна 67181 
Гамеляк Ігор Павлович 67497 
Гапотій Віктор Дмитрович 66447, 67367, 67368 
Гарагуля Сергій Сергійович 68020 
Гарачук Тетяна Володимирівна 67011 
Гарькавенко Євгенія Олександрівна 66452 
Гатальська Надія Вікторівна 67096, 67098 
Гвоздік Олег Іванович 67942 
Гедрович Дмитро Олександрович 66510, 66511, 66512, 66513, 66514, 66515, 66516, 

66517 
Генкуленко Андрій Валерійович 67969 
Гер Михайло Олександрович 67921 
Гер Юлія Григорівна 67761 
Гера Богдан Васильович 67725 
Гераймович Юрій Дмитрович 68035 
Герасименко Ганна В'ячеславівна 66950 
Герасименко Ірина Володимирівна 66950 
Германюк Юлія Миколаївна 67725 
Гернего Юлія Олександрівна 67751, 67752 
Гирич Ігор Борисович 67515 
Гиря Інна Олександрівна 66400 
Гімбицька Олена Василівна 67492, 68017, 68018 
Гладенький Михайло Петрович 67188 
Гладенький Тарас Михайлович 67188 
Гладкова Ольга Миколаївна 67404 
Гладун Олександр Миколайович 67318 
Гладуш Юрій Іванович 67697 
Глазок Олексій Михайлович 66569, 66570 
Глазунов Дмитро Олегович 67955 
Гліб Гржибовський (псевдонім) 66677 
Глінська Єлізавета Сергіївна 67761 
Глушок Микола Іванович 66941 
Гнатюк Богдан Анатолійович 66576, 66577 
Гнатюк Тетяна Олегівна 67317 
Гненна Валентина Олегівна 67718 
Гогайзель Сергій Леонідович 67966 
Гой Володимир Петрович 66741 
Гой Наталія Василівна 66763 
Гой Тарас Петрович 66397 
Голінко Вікторія Миколаївна 66740 
Головачова Алла Андріївна 67024 
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Головачова Ольга Сергіївна 67471 
Головашкін Олег Рудольфович 66869 
Головня Галина Василівна 67862 
Головня Юлія Ігорівна 67471 
Головчук Андрій Федорович 67745, 67746, 67747, 67748 
Голота Анастасія Сергіївна 66703, 66704, 66705 
Голоцуков Геннадій Володимирович 67379, 67740, 67741 
Голубєва Олена Євгенівна 66723 
Гольтяєва Людмила Анатоліївна 67485 
Гонтарев Олег Анатолійович 67147 
Гончаренко Андрій Андрійович 68031 
Гончаренко Василь Григорович 67003 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 67003 
Гончаренко Олена Миколаївна 67313 
Гончаренко Юлія Миколаївна 67315 
Гончаров Андрій Михайлович 67914, 67915 
Гончаров Дмитро Вікторович 66669 
Гончарова Людмила Володимирівна 67173 
Гончарук Віктор Васильович 66940 
Гонько Віра Миколаївна 67957 
Гопцій Марина Володимирівна 66452 
Гопченко Євген Дмитрович 66452 
Горбань Олександр Володимирович 67675, 67676, 67677 
Горбачевська Оксана Володимирівна 67722 
Гордєєв Артем Дмитрович 66533 
Гордієнко Валерій Іванович 66721 
Гордієнко Галина Миколаївна 67002 
Гордієнко Тетяна Богданівна 67475, 67476, 67477, 67701 
Гордій Наталія Миколаївна 67567 
Горемикіна Юлія Володимирівна 66950 
Горєлова Ірина Юріївна (Высоцкая Ирина) 67455 
Горкавенко Володимир Миколайович 66562 
Горкуша Оксана Василівна 67192 
Горлов Петро Іванович 67199, 67200 
Горностай Павло Петрович 66713, 66714, 66715 
Горобець Володимир Леонідович 66522 
Горобець Сергій Анатолійович (DDD-Sparrow) 67692 
Горошко Іван Ярославович 67395 
Гослер Ольга Володимирівна (Вінтон Мирослава 
Володимирівна) 

67418 

Гоцанюк Василь Миколайович 66883 
Гоян Станіслав Олександрович 67851 
Грабовський Євген Миколайович 66454 
Грабовський Олег Вікторович 67701 
Графський Михайло Геннадійович 68056 
Греба Роман Васильович 66898 
Гревцева Людмила Анатоліївна 66872 
Грейс Амбер Ланкастер (псевдонім) 66899, 67196 
Грибан Григорій Петрович 66928, 66929, 66930, 67816, 67817, 67821, 67822 
Грибенко Ірина Віталіївна 66713, 66714, 66715 
Гривенко Ігор Олегович 66407 
Григоренко Валентин Олегович 67027, 67039, 67040, 67079 
Григорук Павло Михайлович 67813, 67815 
Григорян Софія Вагифівна 67316 
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Гриневич Людмила Володимирівна 67484 
Гринчак Олександр Васильович 67239 
Гринюк Наталія Андріївна 67471 
Гриньова Марина Вікторівна 67937, 67938, 67939, 67940 
Грисюк Микола Петрович 66384 
Грисюк Юрій Сергійович 67743 
Гриценко Лариса Олександрівна 66399 
Грицук Ігор Валерійович 67744 
Грицук Юрій Валерійович 67744 
Грицяк Євген Степанович 66588 
Грищенко Ірина Михайлівна 67204 
Грищенко Олена Федорівна 66972 
Грищук Елісо Юріївна 66705 
Гріцюк Владімір Владіміровіч 66772 
Грішина Алла Костянтинівна 66846 
Гросул Вікторія Анатоліївна 67456 
Грубащук Євген Сергійович 66748, 66749 
Грушка Андрій Мирославович 66684 
Грушковський Юрій Тадеушевич 66543, 66544 
Губарева Марина Олександрівна 67143 
Губеладзе Ірина Гурамівна 66703 
Губенко Дмитро Іванович 67409 
Гулей Олександр Богданович 67444 
Гулик Вікторія Сергіївна 67140 
Гулькова Ольга Юріївна 67932, 67933 
Гуманенко Лариса Пилипівна 66779 
Гуменюк Вадим Васильович 67447 
Гуменюк Оксана Євстахіївна 66710 
Гундертайло Юлія Данилівна 66707 
Гуров Кирило Олегович 66459 
Гурська Ольга Анатоліївна 68060 
Гусак Владислав Анатолійович 66995 
Гусак Олександр Васильович 66547 
Гусарєв Станіслав Дмитрович 67960 
Гусаріна Наталія Вікторівна 66732 
Гусєв Ігор Миколайович 66703 
Гут Наталія Василівна 66997 
Гутафель Віктор Валерійович 67471 
Гуторов Андрій Олександрович 66900 
Гуц Роман Богданович 66418, 66419 
Давиденко Денис Сергійович 66741, 66914 
Давидова Юлія Володимирівна 67554 
Давлетханова Олена Хаматівна 67239 
Дана Кавеліна (псевдонім) 67391 
Данець Сергій Віталійович 67744 
Данилюк Ілля Анатолійович 66747 
Данилюк Микола Миколайович 67064 
Данилюк Олександр Анатолійович 66747 
Данильчук Олександр Владиславович 66551, 66552, 66656 
Данілевський Олександр Сергійович 67872 
Дашевський Сергій Анатолійович 68026 
Дашкевич Ігор Богданович 67358 
Дашко Володимир Олександрович 68029 
Дегліна Кіра Євгенівна 67970 
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Дегтяр Юрій Віталійович 66601 
Дегтярьова Юлія Володимирівна 67436 
Дегтятев Олександр Вікторович 67717 
Декусар Ганна Геннадіївна 66431 
Дем'яненко Юрій Миколайович 67176 
Демін Олексій Олександрович 67124 
Демуз Інна Олександрівна 66954, 66955 
Демченко Марія Олександрівна 66747 
Денисюк Олена Миколаївна 67601 
Деньгуб Олександр Вікторович 67955 
Депутат Богдан Вікторович 66581 
Дергачов Володимир Андрійович 67843 
Дерев'янко Павло Васильович 67552 
Джума Вадим Петрович 67458 
Джус Оксана Володимирівна 66635 
Дзюба Ян Вікторович 66385 
Дзюбенко Сергій Петрович 67957 
Дзюблик Ірина Володимирівна 67123 
Дзяк Людмила Антонівна 66726, 66727, 66764 
Дзятко Олександр Сергійович 66809, 67026 
Дибкалюк Сергій Віталійович 66740 
Дибкова Людмила Миколаївна 67014 
Диких Олександр Вікторович 66547 
Димитренко Лариса Вікторівна 67032 
Дівіріч Тетяна Валеріївна 67968 
Дідик Лідія Миколаївна 67357 
Дідківська Олена Григорівна 66950 
Дідковський Сергій Володимирович 66721 
Дідук Інна Анатоліївна 66719 
Дінжос Роман Володимирович 67449 
Дітріх Маргарита Миколаївна 67909 
Дмитренко Микола Степанович 67694 
Дмитречко Володимир Михайлович 67187 
Дмитриченко Андрій Миколайович 67494, 67497 
Дмитриченко Микола Федорович 67496 
Дмитрієв Дмитро Олексійович 68019 
Дмитрієв Микола Миколайович 67497 
Дмитрієва Ірина Юріївна 67873, 67983 
Доброва Вікторія Євгеніївна 67767 
Добрянський Ігор Михайлович 67910, 67911 
Довбиш Олег Едуардович 66834 
Долинний Віктор Іванович 67199, 67200 
Доля Наталія Леонідівна 67905 
Доля Олексій Леонтійович 66779 
Доманська Ольга Іванівна 67513 
Домашевський Святослав Миколайович 67756 
Дон Володимир Йосипович 66553, 66554 
Донєв Олександр Анатолійович 67724 
Донцов Сергій Володимирович 67927 
Донченко Олена Олегівна 67471 
Дорогань Наталія Олександрівна 67702 
Дорохович Антонелла Миколаївна 66788 
Дорохович Вікторія Віталіївна 66788 
Доценко Любов Олександрівна 67766 
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Доценко Наталія Володимирівна 67076 
Дощечкіна Ірина Василівна 67582 
Дробот Вадим Вадимович 68061 
Дрозд Микола Іосифович 68015 
Дрозденко Анна Олександрівна 67047, 67048, 67049, 67050 
Дроздов Олексій Леонідович 66726, 66727, 66764 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 67159 
Дронов Володимир Миколайович 67135 
Дронов Олексій Іванович 66738, 66945, 66946 
Дронова Вікторія Леонідівна 66738, 66945, 66946 
Дрофа Олег Сергійович (Drofa) 67127, 67151 
Друзь Антоніна Іванівна 67187 
Дубик Вікторія Яківна 67710 
Дубина Дмитро Олександрович 67091 
Дубініна Оксана Миколаївна 67365 
Дубницький Олег Адам Васильович 66770 
Дубровіна Надія Анатоліївна 67488 
Дугінець Галина Володимирівна 67471 
Дудка Наталія Костянтинівна 66531 
Дудко Володимир Борисович 66613, 66614, 67794 
Дудко Ярослава Вікторівна 67811 
Дудник Євгеній Леонідович 66613, 66614, 67794 
Дудник Олександр Олександрович 66659, 66660 
Дудченко Володимир Вікторович 67568 
Дудченко Микола Олексійович 67812 
Дудченко Тетяна Володимирівна 67568 
Дудяк Наталія Василівна 66490 
Дупляк Тетяна Петрівна 67314 
Дурнов Євген Сергійович 66595 
Духневич Віталій Миколайович 66711, 66721 
Дядюра Олег Іванович 67695 
Дяченко Катерина Олександрівна 67090 
Дьяченко Ольга Володимирівна 67471 
Ейгензеер Володимир Іванович (Вова Гейзер) 67378 
Ельперін Ігор Володимирович 66480, 66481, 66482, 66509 
Есхакзай Раміна Абдуллівна 67393 
Євдокимова Наталя Олексіївна 66491 
Євзеров Ісаак Данилович 68035 
Євтушенко Ольга Володимирівна 67153, 67556 
Єгоров Олексій Борисович 66780, 67087 
Єгорова Ольга Юріївна 67087 
Єгунян Тетяна Миколаївна 67792 
Єлісеєнко Олександр Євгенійович 66593 
Єльчиць Тетяна Володимирівна 66877 
Ємельяненко Лариса Михайлівна 67882 
Ємець Андрій Олексійович 67847 
Єремеєва Наталія Федорівна 67136 
Єрмаков Антон Валерійович 66937 
Єрмолаєв Ігор Олегович 66927 
Єрмоленко Андрій Іванович 66477, 66478 
Єрошкіна Світлана Георгіївна 66440 
Єршова Наталя Юріївна 67451, 67452, 67453 
Єрьоміна Оксана Леонідівна 66408 
Єсіпова Ольга Олександрівна 66585, 67287 
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Єфіменко Маргарита Володимирівна (Маргарита 
Бовт) 

67345 

Жадан Ірина Василівна 66719 
Жадлун Володимир Володимирович 67387, 67389, 67390 
Жайворонок Віталій Вікторович 67655 
Жамакочян Едуард Тігранович 66461 
Жарікова Ірина Володимирівна 67459 
Жван Ольга Вікторівна 67041 
Жевага Валентина Анатоліївна 67436 
Жевляков Костянтин Вячеславович 67187 
Желіховська Майя Василівна 67814 
Живиця Володимир Антонович 66385 
Животніков Герман Сергійович 66469 
Жижко Вікторія Володимирівна 67235, 67236, 67237, 67238 
Жильцов Олексій Борисович 67636 
Жиров Василь Володимирович 67593 
Жовна Олександр Юрійович 67770 
Жовтянська Валерія Вікторівна 66720, 66722 
Жолдак Богдан Олексійович 67218, 67219 
Жорнова Олена Іллівна 66703, 66704, 66705 
Жукова Юлія Миколаївна 67603 
Журавель Володимир Андрійович 67454 
Журавська Євгенія Олексіївна 67305 
Журба Олександра Геннадіївна (Zhurba) 66777, 66778 
Забарило Євген Олексійович 67941 
Заболотна Діана Дмитрівна 67697, 67698 
Заболотний Дмитро Ілліч 67697 
Заболотська Олександра Володимирівна 67032, 67301 
Заболотська Ольга Олександрівна 67032, 67073, 67074, 67301 
Завадюк Володимир Юрійович 67733 
Завгородній Сергій Олександрович 66970 
Завірюха Віктор Григорович 67448 
Завроцький Олександр Іванович 66838 
Загляда Іван Михайлович 67084, 67085, 67086 
Загоровський Денис Олександрович 68052 
Задворний Роман Ігорович 67275, 67276, 67277, 67278, 67279, 67280, 67281, 

67282, 67283, 67284, 67285 
Задіранова Ганна Вікторівна 66491 
Задніпровський Олександр Григорович 67313 
Задонський Олександр Ілліч 66935 
Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна 67901 
Задояна Лариса Миколаївна 67007 
Заєць Валентина Григорівна 67628 
Заєць Юлія Олександрівна 67054 
Зазимко Оксана Володимирівна 67312, 67470 
Заічко Наталія Валентинівна 66762 
Зайда Інна Валентинівна 67684 
Зайцев Владислав Віталійович 66938 
Зайцев Дмитро Валерійович 66877 
Зайцева Олена Іванівна 66579 
Залуцька Неля Станіславівна 67712, 67720, 67721 
Замулко Анатолій Ігоревич 68051 
Замуреєнко Сергій Олександрович 67763 
Занкевич Станіслав Олегович 67421, 67422, 67423 
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Запотоцький Андрій Петрович 67700 
Заремба Ольга Миколаївна 67084, 67085, 67086 
Зарецька Марина Гураліївна 67161 
Засуха Ганна Ростиславівна 67626 
Затварський Василь Васильович 66529, 67465, 67466, 67467, 67773 
Захаріяш Лілія Петрівна 66704, 66705 
Захаркін Степан Анатолійович 67580 
Захарченко Віталій Іванович 67030, 67329, 67651, 67652 
Захарченко Наталя Вячеславівна 67651 
Збарська Анна Василівна 67094 
Збарський Василь Кузьмович 67095 
Здесенко Андрій Валерійович 67688, 67689 
Зелікман Владислав Давидович 66408, 66426 
Зелінський Роман Адамович 66613, 66614, 67794 
Зербіно Дмитро Деонисович 66495, 66658 
Зима Юлія Петрівна 67313 
Зібаров Володимир Віталійович 67148, 67149 
Зіменковський Андрій Борисович 66337, 66338 
Зіневич Віта Миколаївна 67632 
Зінов'єва Євгенія Яківна 67295 
Зінов'єв Олександр Сергійович 67159 
Зінукова Наталія Вікторівна 66430, 66431, 66432 
Зірка Віра Василівна 66430, 66431, 66432, 66433 
Зленко Алла Миколаївна 66802, 66803 
Злобіна Олена Геннадіївна 66707 
Злоткова (псевдонім) 67686 
Злочевська Любов Опанасівна 66597 
Зозуля Андрій Іванович 67854, 67855, 67993 
Зозуля Іван Савович 67854, 67855, 67993 
Золотарьов Денис Олександрович 66343 
Золотов Вадим Анатолійович 66772 
Зоргач Віталій Юрійович 66740 
Зоренко Олена Валеріївна 66740 
Зорук Наталія Володимирівна 67193 
Зубик Людмила Володимирівна 68034 
Зубко Олена Віталіївна 67471 
Зубченко Олександр Михайлович 67241, 67242 
Зупанець Ігор Альбертович 67767 
Зупанець Катерина Олександрівна 67767 
Іваненко Оксана Володимирівна 67462 
Іваненко Олександр Андрійович 67719 
Іваннікова-Миргородська Ольга Валеріївна 67331 
Іванов-Ахметов Василь Степанович 67322 
Іванов-Ахметов Володимир Михайлович 67293, 67294 
Іванов Віктор Валер'янович 67366 
Іванов Грігорій Ніколаєвіч 66687 
Іванов Олександр Львович 67754, 67755, 67936 
Іванов Сергій Миколайович 67379 
Іванова Вікторія Володимирівна 67678 
Іванова Дар'я Анатоліївна 67782 
Іванцова Наталя Борисівна 66491 
Іванченко Раїса Петрівна (псевдонім) 66563, 66564 
Іванченко Світлана Миколаївна 66717, 66724 
Іванченко Сергій Михайлович 66384 
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Іванюк Роман Романович 67119 
Івасенко Віктор Петрович 66672 
Івасюк Оксана Михайлівна 66545 
Івашньова Світлана Володимирівна 67619 
Іващенко Оксана Алімівна 67137 
Івлєва (псевдонім) 67240 
Івлічев Володимир Петрович 67379 
Івченко Ксенія Володимирівна 66882 
Івченко Юлія Володимирівна 67942 
Ігнатович Сергій Ромуальдович 67244 
Ігнащенко Оксана Анатоліївна 67531, 67532, 67533, 67534, 67537 
Ігнащенко Оксана Анатоліївна (Оксана Гнат) 67319, 67320, 67321, 67527, 67528, 67529, 67530 
Ізраєлашвілі Анзор Тимурович 66902 
Іксарова Наталія Олександрівна 67471 
Ілляшенко Наталія Сергіївна 67163, 67234 
Ілляшенко Олег Олександрович 67867 
Ільїн Володимир Миколайович 67464 
Ільїнський Микола Серафимович 67535 
Ільков Вадим Іванович 67679, 67680 
Ільченко Олена Юріївна 67304 
Ільченко Сергій Миколайович 67804 
Іотенко Маріана Борисівна 67291 
Ісайкіна Олена Дмитрівна 66804, 66805 
Іскендерзаде Шахін Гусейн огли 67983 
Іщенко Ірина Володимирівна 66431 
Іщук Олександр Сергійович 66606 
Кабанова Марина Романівна 67292 
Кабачій Владислав Володимирович 66444 
Кабиш Ірина Анатоліївна 66496 
Казаков Юрій Михайлович 66931, 66932 
Казміренко Вячеслав Петрович 66721 
Калабська Віра Степанівна 66998, 67005, 67006 
Калашник Владимир Олександрович 67235 
Калашник Сергій Миколайович 67275, 67276, 67277, 67278, 67279, 67280, 67281, 

67282, 67283, 67284, 67285 
Калашнікова Тетяна Миколаївна  66950 
Калита Петро Якович 67493 
Калініченко Ася Олександрівна 67555 
Калужинська Юлія Володимирівна 66806, 66807 
Калюжний Владислав Олександрович 66601, 66797 
Калюжний Микола Михайлович 66935 
Кам'янецька Оксана Володимирівна 67471 
Камінський Ігор Олегович 67902 
Камінський Сергій Валентинович 67950 
Канатнікова Юлія Олександрівна 67913 
Кандєєва Віра Валеріївна 67329 
Каніболоцька Марія Сергіївна 66703 
Капаніна Єлизавета Олександрівна 66798 
Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka) 66921, 66922 
Капраль Мирон Миколайович 67514 
Капріор Наталя Георгіївна 66760 
Капустянська Наталя Григорівна 67696 
Караєва Соломія Ігорівна 66528 
Карапузова Наталія Дмитрівна 66398, 66411 
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Карафізі Леонід Миколайович 67497 
Карпенко Віктор Григорович 66571, 66572, 66573 
Карпенко Дар'я Вікторівна 67313 
Карпенко Станіслав Романович 67701 
Карпич Ірина Олександрівна 67001 
Карпінська Олена Борисівна 66839, 67027, 67723 
Карпінський Борис Андрійович 66839, 67025, 67027, 67033, 67034, 67035, 67036, 

67037, 67038, 67039, 67040, 67078, 67079, 67080, 
67710, 67711, 67712, 67720, 67721, 67722, 67723 

Карпова Галина Олексіївна 67180 
Карпухіна Юлія Вікторівна 66903 
Карускевич Юрій Миколайович 67297, 67298 
Касьяненко Євген Ігорович  67788 
Касьяненко Олена Сергіївна 66797 
Касьянов Валентин Васильович 67606, 67620, 67621, 67624 
Каткова Тетяна Анатоліївна 66759 
Кахута Ігор Вікторович 66798 
Качанов Сергій Олександрович 66727 
Квач Микола Миколайович 66569 
Кваша Катерина Сергіївна 67498, 67501 
Кваша Сергій Миколайович 67498, 67499, 67500, 67501, 67503 
Кеба Павло Васильович 68019 
Келепко Олександра Віталіївна 66719 
Кибальна Неля Анатоліївна 67182, 67183, 67184 
Киридон Алла Миколаївна 66737, 67693 
Кирик Микола Миколайович 66406 
Кириченко Олена Іванівна 67785 
Кирчата Ірина Миколаївна 67267 
Кисіль Андрій Володимирович 66795, 66796 
Кисіль Геннадій Іванович 67805 
Кисіль Микола Васильович 66547 
Кислиця Михайло Анатолійович 67239 
Кияшко Лариса Олександрівна 66709, 66710 
Кіприч Світлана Вікторівна 66728 
Кірій Анастасія Геннадіївна 66566 
Кірсанов Віктор Федорович 67379 
Кірсанова Вікторія Василівна 66428, 66891 
Кірякова Леонія Василівна 67420 
Кічук Наталія Сергіївна 66452 
Клименко Алла Володимирівна 66368 
Клименко Михайло Михайлович 66505 
Клименко Олександр Володимирович 67517, 67518, 67519, 67520, 67521, 67522, 67523, 

67524, 67525 
Климчук Наталія Василівна 66722 
Клочок Роман Миколайович 67760 
Кляпець Ольга Яківна 66706, 66707 
Князєв Володимир Володимирович 67135 
Коба Ігор Миколайович 67275, 67276, 67277, 67278, 67279, 67280, 67281, 

67282, 67283, 67284, 67285 
Коберник Олександр Миколайович 67938 
Кобець Віра Миколаївна 67615 
Кобилянський Олександр Олегович 67690 
Кобиш Олена Іванівна 67581 
Кобрисенко Данііл Олегович 66703 
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Коваленко Аліса Олександрівна 67478 
Коваленко Єлизавета Григорівна 66453 
Коваленко Микола Андрійович 67362 
Коваленко Олександр Васильович 67750 
Коваленко Олена Григорівна 67077 
Коваленко Олеся Володимирівна 67732 
Ковалик Артем Анатолійович 66830, 66831 
Ковалик Оксана Анатоліївна 66893, 66894 
Ковалик Олександр Анатолійович 66831 
Ковалик Олександр Анатолійович (Александр Тор) 66830 
Ковалів Юрій Іванович 66787 
Коваль Тетяна Григорівна 66915, 67174 
Ковальов Олександр Олександрович 67385 
Ковальова Ольга Андріївна 67583 
Ковальська Валентина Володимирівна 67784 
Ковальська Вікторія Сергіївна 66585, 67287 
Ковальська Леся Володимирівна 66861, 66866, 67819, 67820 
Ковальчук Наталія Дмитрівна 67611, 67614 
Ковбасюк Алла Борисівна 67318 
Ковбасюк Михайло Володимирович 66766 
Ковріжних Микола Миколайович 67872 
Ковтун Людмила Костянтинівна 67541 
Ковтун Ольга Василівна 66771 
Ковшар Валентин Олександрович 66935 
Когут Юрій Іванович 67860 
Кожан Дмитро Петрович 67505 
Кожевикова Алла Власівна 67811 
Коженевський Сергій Романович 67925, 67926 
Кожушко Світлана Павлівна 67292 
Козак Вадим Григорович 66774 
Козаківський Вадим Олегович 67150 
Козаченко Дмитро Миколайович 67725 
Козіна Жаннета Леонідівна 66340 
Козлинська Віра Володимирівна 66342 
Козлинський В'ячеслав Анатолійович 66342 
Козлов Володимир Олексійович 66727, 66764 
Козлов Станіслав Миколайович 67796 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 66991 
Колечко Валентина Володимирівна 66843 
Колісник Вікторія Іванівна 66935 
Коліушко Денис Георгійович 66728 
Колов Олег Володимирович 67585, 67586 
Колодій Тарас Богданович 67215, 67216, 67217 
Колодійчук Анатолій Володимирович 66890 
Колодяжний Володимир Максимович 67809 
Коломієць Леонід Володимирович 67475, 67476, 67477, 67701 
Коломієць Світлана Василівна 67701 
Коломіна Ольга Борисівна 66892 
Коломоєць Олександр Андронович 67330 
Колосніченко Марина Вікторівна 67048 
Колпакова Тетяна Олексіївна 66616 
Колючий Сергій Миколайович 67960 
Коляда Юрій Васильович 66434 
Комар Микола Миколайович 66437 
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Комков Едуард Геннадійович 66730 
Комнацька Марта Миколаївна 67863 
Компанець Володимир Володимирович 68030 
Комяк Валентина Михайлівна 67545 
Кондаурова Ганна Володимирівна 66401 
Кондес Ліна В'ячеславівна 67323, 67324 
Кондратенко Володимир Миколайович 67795 
Конєв Віталій Іванович 66838 
Коновалов Петро Олександрович 67944 
Коновалова Ольга Володимирівна 67594 
Кононенко Наталія Іванівна 67759 
Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра) 67479, 67480 
Константюк Галина Петрівна 67570 
Контуш Олена Степанівна 67347 
Конфорович Микола Миколайович (НИКОЛАЙ 
БИОТОК) 

67592 

Концеба Сергій Михайлович 67239 
Копосова Поліна Павлівна 66472 
Коптельцева Лідія Василівна 66416, 66417 
Корешков Олександр Юрійович 66619 
Коржуков Костянтин Миколайович 66935 
Коритко Сергій Антонович 66383 
Корнєва Зоя Михайлівна 67436 
Корнієнко Анна Іванівна 67982 
Корнієнко Володимир Олександрович 66834 
Корнійчук Володимир Васильович 67468 
Корніловська Наталя Володимирівна 66590 
Коробанова Ольга Леонідівна 66709 
Коробейнікова Олена Дмитрівна 68004, 68005, 68006, 68007, 68008, 68009, 68010, 

68011, 68012, 68013, 68014, 68015, 68016 
Коробка Лариса Миколаївна 66703, 66704 
Коробова Ірина Володимирівна 67714 
Коробченко Гаррі Євгенович 67955 
Королович Андрій Феліксович 68059 
Королович Оксана Василівна 68059 
Король Анатолій Миколайович 67006, 67010 
Король Володимир Вікторович 67405 
Король Світлана Яківна 67313 
Корольова Тетяна Сергіївна 66446 
Корольчук Валентина Миколаївна 67312, 67470 
Корольчук Микола Степанович 67312, 67470 
Короткова Інесса Іванівна 66431 
Корсакевич Васіліса Василівна 66712 
Косаківська Ілона Анатоліївна 67697, 67698 
Косаковський Анатолій Лук'янович 67697, 67698 
Косенко Віктор Васильович 67843 
Косіюк Микола Миколайович 66383 
Костенко Микола Прокопович 67709, 67718 
Костенко Юрій Олександрович 67148, 67150, 67236, 67237, 67238 
Костерева Катерина Миколаївна 66847, 66848, 66849, 66850, 66851, 66852, 66853, 

66854, 66855, 66856 
Костина Олександр Миколайович 66342 
Косторниченко Марія Олегівна 67187 
Кострубін Борис Васильович 66799 
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Костюк Дмитро Павлович 67145, 67146 
Костюченко Валентина Миколаївна 67471 
Котелевський Сергій Володимирович 67366 
Коцупатра Олена Михайлівна 66774 
Коцюба Костянтин Григорович 67977, 67978, 67979 
Кочан Валерій Павлович 67826 
Кочешев Ігор Олександрович 67379 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 67013 
Кочубейник Ольга Миколаївна 66702, 66707, 66708 
Кошелєв Олег Станіславович 66727 
Кошова Ірина Іванівна 67076 
Кравець Віталій Михайлович 67942 
Кравець Катерина Петрівна 67471 
Кравченко Анастасія Сергіївна 67542 
Кравченко Ганна Олександрівна 67994 
Кравченко Ігор Михайлович 66613, 66614, 67794 
Кравченко Костянтин Валерійович 67994 
Кравчук Лариса Володимирівна 67644 
Кравчук Юлія Василівна 67187 
Крайчинська Валентина Анатоліївна 66707 
Крамаренко Артем Федорович 68052 
Краснокутська Зоя Ігорівна 67744 
Краснопольський Володимир Сергійович 67244 
Краснопольський Ігор 67590 
Краснякова Алла Олексіївна 66709, 66710 
Красовський Володимир Васильович 66463 
Кривко Сергій Антонович 68029 
Кривобок Богдан Валерійович 67546 
Кривобок Віталій Віталійович 66540 
Криволапчук Володимир Олексійович 66547 
Кривонос Євген Володимирович 67381 
Крижна Валентина Володимирівна 66595 
Крилик Олександр Валерійович 67272 
Кришко Анна Юріївна 67008 
Кроленко Олександр Ігоревич 67240 
Кропельницька Світлана Орестівна 66758 
Круліковський Сергій Анатолійович 67540 
Кряжич Ольга Олександрівна 67750 
Крячок Олександр Степанович 66407 
Ксена Епель (псевдонім) 67734 
Куберський Олександр Валентинович 67063 
Кудирко Людмила Петрівна 67471 
Кудріна Тетяна Семенівна 66721 
Кудрявець Євген Володимирович 66842 
Кудряшов Євген Володимирович (KudriaShow) 68033 
Кузіна Ольга Юріївна 67391, 67392 
Кузнєцов Едуард Анатолійович 67424 
Кузнєцов Едуард Геннадійович 66781 
Кузнєцова Любов Вікторівна 67701 
Кузнєцова Яна Сергіївна 67450 
Кузовик Вячеслав Данилович 66533 
Кузьменко Галина Василівна 67622 
Кузьменко Наталія Володимирівна 67046 
Кузьменко Світлана Миколаївна 66483, 66484 
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Кузьминець Олександр Васильович 66595 
Кузьмін Віктор Євгенович 66633 
Куклінський Максим Володимирович 67862 
Кулага Ірина Володимирівна 67557 
Кулаковська Тетяна Леонідівна 67198 
Кулик Наталія Володимирівна 67318 
Кулинич Яна Іванівна 67248 
Кулініченко Ніна Петрівна 67991 
Куліченко Дмитро Володимирович 66940 
Куліш Дарина Владиславівна 66489 
Кунанець Олег Олексійович 67725 
Кунашев Дмитро Ігорович 67123 
Кунда Неоніла Тарасівна 66608, 67055, 67057 
Купрієнко Ростислав Миколайович 68053 
Купрій Олексій Ігорович 67399 
Купрій Тетяна Георгіївна 67607 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 66915, 67174, 67516, 67803 
Курас Дмитро Іванович 66595 
Куриленко Наталія Валентинівна 67856 
Куришев Євген Володимирович 67602, 67623 
Куришева Людмила Костянтинівна 67623 
Куріненко Володимир Леонідович 66829 
Курінна Тетяна Миколаївна 67432, 67433 
Кутумов Ігор Вілійович 67409 
Кухаренко Наталія Володимирівна 67785 
Куцевалов Валерій Віталійович 66557 
Куцевалова Олена Бориславівна 66557 
Куценко Сергій Володимирович 67005, 67010 
Куцман Олександр Михайлович 67973 
Куць Євгеній Анатолійович 67954 
Кучерук Володимир Юрійович 67701 
Кучерявенко Ігор В'ячеславович 66816 
Кучменко Святослав Володимирович 67699 
Кучмеровська Тамара Муратівна 67883, 67884 
Кучук Ярослав Анатолійович 66459 
Кушерець Василь Іванович 67696 
Кушнір Анатолій Миколайович 66726 
Кушнір Валентина Олексіївна 67724 
Кушнірська Ольга Василівна 66383 
Кущ Олександр Сергійович 67538 
Лаборатория игровых технологий (псевдонім) 66586, 66587 
Лабута Артем Віталійович 67743, 67972 
Лавренчук Володимир Миколайович 67142 
Лавріненко Юліан Володимирович 67090 
Лагошин Олексій Вікторович 66471 
Лагутіна Тетяна Михайлівна 67470 
Ладиченко Катерина Іллівна 67471 
Лажкін Володимир Йосипович 66468 
Лазарєва Світлана Олександрівна 67517, 67518, 67519, 67520, 67521, 67522, 67523 
Лазоренко Борис Петрович 66706, 66707 
Лайко Андрій Афанасійович 67697, 67698 
Ламонов Петро Васильович 67740, 67741 
Лапковський Сергій Олександрович 67356 
Лаптєва Вікторія Василівна 67652 
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Лаптєва Наталія Сергіївна 67973 
Ларіна Тетяна Олексіївна 66707 
Ларіонов Костянтин Володимирович 67955 
Латенко Юрій Валерійович 67997 
Латигіна Наталія Анатоліївна 67311 
Латиш Кирило Олександрович (kirill-latish) 66951 
Латкіна Світлана Антонівна 67547 
Лашко Михайло Васильович 67641 
Лебедєва Катерина Володимирівна 67553 
Лебідь Вікторія Вікторівна 66608, 67055, 67057 
Левинець Максим Сергійович 67275, 67276, 67277, 67278, 67279, 67280, 67281, 

67282, 67283, 67284, 67285 
Левченко Володимир Миколайович 66383 
Левченко Юрій Олександрович 68000, 68001, 68002 
Левчук Наталія Михайлівна 67318 
Левчук Олег Ігоревич 66686 
Ленська Світлана Василівна 66808 
Леньга Олег Володимирович 67948 
Леонець Володимир Олександрович 67928 
Леонтьєв Дмитро Миколайович 67806, 67807 
Леонтьєва Інна Василівна 67671 
Лепьохіна Олена Ваславіївна 67764 
Леспух Тальвіна Юріївна 67920 
Лесюк Альона Станіславівна 67491 
Леушина Олена Анатоліївна (Леоніді) 67419 
Лещинський Олег Львович 67636 
Лєгєза Наталія Іванівна 67417 
Лєпіхова Лора Анатоліївна 66707 
Линник Юлія Євгенівна 67812 
Липка Лариса Олександрівна 66473, 66474 
Лис Юлія Станіславівна  66364, 66487 
Литвин Юрій Іванович 66913 
Литвиненко Володимир Іванович 66590 
Литвинов Вадим Леонідович 67717 
Лізогуб Володимир Сергійович 67464 
Лімонов Олександр Сергійович 67090 
Лінартович Дмитро Костянтинович 67141 
Лінкевич Марія Георгіївна 66532 
Лінова Наталія Анатоліївна 67380 
Лісничий Олексій Юрійович 67724 
Лісовенко Анна Федорівна 67445 
Лісовиченко Олег Іванович 67093 
Літвінчук Аріна Андріївна 67591 
Ліщинська Олена Альбертівна 66705, 66715 
Ліщук Олександр Олександрович 66661, 66662, 66663, 66664, 66665, 66666, 66667, 

66668 
Лоб Святослав Іванович 66362 
Лоб Святослав Іванович (PVANTO) 66382 
Лобанов Денис Володимирович 67934 
Лобанов Ігор Анатолійович 66834 
Лобач Наталія Вячеславівна 66464 
Лобода Максим Олександрович 66541, 66542, 67929 
Лобузін Іван Володимирович 68020 
Лобузіна Катерина Вілентіївна 67584, 68020 
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Лобус Руслан Степанович 67701 
Лоза Ігор Андрійович 67051, 67056 
Ломакін Микита Сергійович 67175 
Ломачинська Ірина Миколаївна 67595, 67596, 67610 
Ломберг Марія Вікторівна 66466 
Лопата Анатолій Михайлович 67795 
Лохвицька Любов Василівна 67346 
Лугінін Олег Євгенович 66696, 66697, 66698, 66699, 66700, 66701, 66736 
Лук'яненко Сергій Миколайович 67955 
Лукаш Максим Олександрович 67862 
Лур'є Ірина Анатоліївна 66590 
Луценко Олена Вікторівна 66738, 66945, 66946 
Луцков Олександр Олегович 66568 
Луцько Катерина Василівна 67640 
Лучкевич Євген Романович 66634 
Лучко Олена Володимирівна 66467 
Лущай Юрій Володимирович 67494 
Лущик Людмила Вікторівна 67318 
Людвинський Андрій Володимирович 67084, 67085, 67086 
Лях Тетяна Леонідівна 67639 
Ляшенко Геннадій Борисович 67489, 67490 
Ляшенко Наталья Анатоліївна 67845 
Ляшенко Уляна Ігорівна 67818 
Мавко Мар'яна Степанівна 67096, 67098 
Маджд Світлана Михайлівна 67248 
Мажара Ольга Олександрівна 67951 
Мазанов Костянтин Анатолійович 67296 
Мазаракі Анатолій Антонович 67471 
Мазіна Олександра Іванівна 67313 
Мазниченко Юрій Олександрович 66596 
Мазур Наталія Петрівна 67636 
Мазур Юрій Іванович 67768 
Мазуренко Віталій Антонович 67271 
Майборода Олександр Петрович 66486 
Майданік Ірина Петрівна 67317 
Майданюк Володимир Павлович 66455, 66729 
Майнард  Яна Андріївна 66531 
Макарова Олена Володимирівна 66950 
Макарова Олена Ігорівна 67584 
Макашов Ілля Григорович 67407 
Макєєва Наталія Іванівна 66942 
Маклакова Ольга Геннадіївна 67083 
Маковецька Ганна Сергіївна 67922 
Маковецький Вадим Данилович 66764 
Макогончук Василь Сергійович 67949 
Макодзеб Василь Миколайович 67920 
Максим'юк Анатолій Миколайович 66775 
Максимів Дмитро Ярославович 66839, 67723 
Максимчук Анастасія Ігорівна 66574, 66575 
Маладика Ігор Григорович 67184 
Малаканова Лариса Василівна 67937, 67938, 67940 
Малиновська Олена Анатоліївна 67317 
Малініна Кіра Юріївна 67840 
Малініч Ілля Павлович 66455, 66729 
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Маліцький Олексій Сергійович 66449, 66882 
Мальцева Анастасія Владиславівна 67542 
Мальчевський Ігор Анатолійович 67379 
Мамрак Алла Володимирівна 66873, 66874, 66875, 66876 
Мамчур Дмитро Юрійович 66613, 66614, 67794 
Манайло Артем Генадійович 66471 
Мандрик Ірина Петрівна 66468 
Манзер Світлана Анатоліївна 67092 
Маньківський Володимир Броніславович 66937 
Манькусь Ірина Володимирівна 67449 
Маргаріді Ніколас Сергійович 66765 
Марін Борис Миколайович 67239 
Марк Андрій Миколайович 67460 
Марков Олег Давидович 67139 
Марковський Валентин Володимирович 67726 
Мартиненко Анна Костянтинівна 67198 
Мартинов Сергій Валерійович 67084, 67085, 67086 
Мартинчук Олена Валеріївна 67670 
Мартинюк Петро Миколайович 67160 
Мартиросян Олег Арович 67536 
Мартич Руслана Василівна 67608 
Мартищук Теодор Любомирович 67205, 67206, 67207, 67208, 67209, 67210, 67211 
Маруняк Андрій Володимирович 67159 
Марущак Семен Володимирович 66531 
Марценюк Олександр Францович (martcepan) 66951 
Марченко Дмитро Володимирович 68035 
Марченко Надія Борисівна 66844 
Марченко Олександр Павлович 66384 
Марчук Дмитро Сергійович 66568, 66571, 66572 
Марюх Марина Валеріївна 67958 
Масась Ірина Миколаївна 66399 
Масленніков Євген Іванович 67424 
Маслянок Вікторія Анатолівна (maslianokviktoriia) 66951 
Маслянок Віталій Анатолійович (maslianok) 66951 
Мастюх Катерина Василівна 67939 
Матвєєнко Євген Георгійович 68036 
Матвійчук Андрій Васильович 67584 
Матвійчук Володимир Георгійович 67332 
Матківський Микола Петрович 66634 
Матюхін Дмитро Анатолійович 67185 
Матющенко Іван Олексійович 67154 
Махней Олександр Володимирович 66636 
Махно Сергій Михайлович 66386, 66387, 66388, 66389, 66390, 66391, 66392, 

66393, 66394, 66395 
Мацієвич Тетяна Олександрівна 67359, 67360, 67361, 67362 
Мацієвський Вадим Станіславович 67435 
Мачнєв Михайло Вікторович (Веліхам Чіман) 66345, 66346, 66347, 66348, 66746 
Медведева Віолетта Олександрівна 67178 
Медвидчук Катерина Василівна 67913 
Медвідь Наталія Віталіївна 67160 
Меламуд Олександр 66567 
Меламуд Олександр Леонідович 66638 
Мельник Анатолій Петрович 66816 
Мельник Сергій Володимирович 66492, 66550 
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Мельник Тарас Іванович 66488 
Мельник Тетяна Миколаївна 67471 
Мельничук Валерія Василівна 67952, 67953 
Мельничук Оксана Богданівна 67687 
Мельничук Олег Вікторович 66488 
Мельніченко Тетяна Василівна 67642 
Мендус Анастасія Олександрівна 66748, 66749, 66750, 66751, 66752 
Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна 67547, 67550 
Миколайчук Ярослав Леонідович 67239 
Миргородський Валерій Миколайович 67331 
Мирза Катерина Леонідівна 66452 
Мироненко Андрій Васильович 67885, 67886, 67887, 67888, 67889, 67890, 67891, 

67892, 67893, 67894, 67895, 67896, 67897, 67898, 
67899, 67900 

Мироненко Ганна Валентинівна 66723 
Миронець Сергій Миколайович 67312, 67470 
Мирошников Олексій Олегович 66476 
Мисливий Валентин Михайлович 67122 
Михайленко Геннадій Костянтинович 67134 
Михайленко Роман Володимирович 67942 
Михайлишина Любов Василівна 67239 
Михайлов Володимир Волевич 67152 
Міланенко Олександр Анатолійович 67496 
Мілевська Тетяна Сергіївна 67482 
Мілевський Станіслав Валерійович 67482 
Міллер Леонід Олександрович  (Левко Стрілець) 67099, 67100, 67101, 67102, 67103, 67104, 67105, 

67106, 67107, 67108, 67109, 67110, 67111, 67112, 
67113, 67114, 67115, 67116 

Мільман Сергій Аркадійович 67967 
Мінченко Ольга Василівна 67960 
Мірошніченко Світлана Віталіївна 67224, 67225, 67226, 67227, 67228, 67229, 67230, 

67231, 67232 
Мірошніченко Сергій Вікторович 67224 
Міхєєв Олександр Миколайович 67248 
Міцура Олена Олексіївна 67574 
Міщенко Віталій Вікторович 68053 
Міщук Віталій Мефодійович 66810, 66811, 66812 
Мовчан Сергій Іванович 67543, 67544 
Могильна Юлія Геннадіївна 66906 
Могильний Геннадій Анатолійович 66906 
Мозговий Володимир Васильович 67973 
Мозговий Семен Андрійович 67201, 67202, 67203 
Мокрик Олександра Миколаївна 67554 
Мокроусова Олена Романівна 67397 
Молодико Руслан Олександрович 67015 
Момот Олена Олегівна 66617 
Монзолевський Сергій Анатолійович 66639 
Морараш Іван Іванович 67880, 67881 
Моргун Василь Андрійович 67383 
Моренчук Андрій Анатолійович 66468 
Моршна Наталія Олександрівна 67584 
Мосензов Олександр Сергійович 66442 
Москаленко Андрій Федорович  67916 
Москаленко Валентина Володимирівна 67882 
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Москаленко Олег Федорович (Олег Злий) 67569 
Москалюк Тетяна Володимирівна 66943 
Москвитіна Анастасія Олександрівна 66937 
Москвичова Оксана Анатоліївна 67032 
Москвін Олексій Михайлович 66456 
Мостова Ірина Олександрівна 67317 
Мостовий Роман Ігорович 66470 
Мохаммад Ібрагім Аль Шарарі 68051 
Мохун Олег Володимирович 67694 
Мошківська Тетяна Василівна 66628, 66629, 66630 
Мошківський Микола Володимирович 66628, 66629, 66630 
Мощенок Василь Іванович 67582 
Музика Наталія Миколаївна 67181 
Музика Ольга Яношівна 66998, 67005, 67006, 67010 
Музика Тамара Григорівна 67753 
Музикін Михайло Ігорович 66522 
Мунтяну Володимир Мірчавич 67577 
Мунтяну Даниїл Володимирович 67575, 67576 
Муратов Олексій Сергійович 67555 
Мурза Ярослав Іванович 66884, 66885, 66886, 66887, 66888, 66889 
Муригін Євгеній Миколайович 66383 
Мяленко Вікторія Володимирівна 66695, 66703, 66704, 66705 
Мямлін Сергій Віталійович 67235, 67236, 67237, 67238 
Навальна Марина Іванівна 66800, 66801 
Навара Аліна Євгенівна 67317 
Нагорська Ольга Євгеніївна 67017, 67018 
Надзельський Роман Стефанович 66557 
Надія Білостоцька (псевдонім) 66739 
Надточій Ірина Ігорівна 66696, 66697, 66698, 66699, 66700, 66701, 66736 
Назаренко Тетяна Миколаївна 66597 
Назарук Ольга Опанасівна 66384 
Назарчук Сергій Єдуардович 67769 
Найдьонова Любов Анатолівна 66735 
Найдьонова Любов Антонівна 66723 
Наконечний Максим Васильович 66546 
Нарадовий Володимир Володимирович 67157 
Нарижняк Анатолій Михайлович 67845 
Нарижняк Ростислав Анатолійович 67845 
Насікан Олена Петрівна 67786 
Насінський Микола Геннадійович 67984, 67985, 67986 
Насташенко Марина Ігорівна 66738, 66945, 66946 
Наталя Уварова (псевдонім) 67219 
Наумов Олег Геннадійович 66485, 66868, 67440, 67441, 67442, 67443, 67715, 

67716, 67857, 67858 
Находов Володимир Федорович 68051 
Небога Сергій Валерійович (Колдун Агобен) 67469 
Невидайло Микола Гаврилович 67988 
Невидайло Мирослав Миколайович 67988 
Невлюдова Вікторія Валеріївна 67459 
Невмержицький Микола Володимирович (Nikola 
AniGraph) 

66968 

Невмержицький Павло Анатолійович 66618 
Неволов Василь Васильович 67696 
Недбаевська Людмила Степанівна 67449 
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Ненько Юлія Петрівна 67137 
Несинова Світлана Василівна 67204 
Нестеренко Віктор Андрійович 66731 
Нестеренко Галина Іванівна 66522 
Нестеренко Микола Миколайович 66937 
Нестеренко Павло Олександрович (Любомир 
Богоявленский) 

67469 

Неубаерова Еріка 67486 
Нехаєнко Денис Олександрович (Mortem Veritas) 67859 
Нечипоренко Наталія Іванівна 66341 
Нечипорук Віталій Володимирович 66940 
Нечипурук Олена Петрівна 66844 
Нєбитов Андрій Анатолійович 67943 
Нижник Василь Володимирович 66786 
Никитюк Олександр Андрійович 67701 
Никоненко Наталія Валеріївна 67292 
Ничипоренко Світлана Володимирівна 66950 
Нідзельський Михайло Якович 67812 
Ніздрань Олександра Анатоліївна 66703 
Ніколенко Дмитро Іванович 67379 
Ніколенко Олексій Валерійович (Ocean) 67578 
Нікольський Михайло Миколайович 66882 
Ніконенко Людмила Володимирівна 66713 
Новик Дмитро Петрович 66497 
Новиков Олександр Васильович 67717 
Новіков Володимир Володимирович 67701 
Новіков Володимир Миколайович 67701 
Носов Олександр Вікторович 66475 
Нэт Юбер (псевдонім) 66438 
Обєднін Сергій Дмитрович 67450 
Ободяк Віктор Корнелійович 66970, 66971, 67472 
Обухова Наталія Олександрівна 66723 
Овчар Ольга Володимирівна 66703 
Овчарук Валерія Анатоліївна 66452 
Овчинникова Марина Олександрівна 67617 
Овчинніков Павло Валентинович 67832, 67833, 67834, 67835, 67836, 67837, 67959 
Огнєв Віктор Андрійович 66942 
Огородов Роман Олексійович 67762 
Огорь Ганна Миколаївна 66696, 66697, 66698, 66699, 66700, 66701, 66736 
Одинець Юрій Васильович 66942 
Окса Микола Миколайович 67811 
Оксютенко Олена Іванівна 67154 
Олексійченко Надія Олександрівна 67096, 67097, 67098 
Олійник Володимир Валентинович 67093 
Олійник Людмила Миколаївна 67438 
Олійник Олена Олександрівна 67438 
Оліфіренко Віталій Віталійович 66834 
Омельченко Юрій Васильович 67648, 67672 
Омельчук Любов Олександрівна 66527 
Онищенко Андрій Олексійович 67844 
Онищенко Артур Миколайович 67973 
Онищенко Сергій Сергійович 66790 
Онищенко Христина Петрівна 68032 
Оніпко Валентина Володимирівна 67939 
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Опанасенко Людмила Анатоліївна 66491 
Опанасюк Іван Володимирович 67691 
Опанасюк Павло Миколайович 67839 
Орлов Юрій Юрійович 66596 
Орлова Тетяна Львівна 66567 
Осадча Вікторія Русланівна 67685 
Осадча Ярослава Миколаївна 67401 
Осадчук Андрій Михайлович 68029 
Осадько Олеся Юріївна 66716, 66721 
Осенін Юрій Іванович 67372, 67373, 67374, 67375 
Осенін Юрій Юрійович 67372, 67373, 67374, 67375 
Осипенко Ігор Миколайович 67435 
Осипова Наталія Володимирівна 67546 
Осипова Тетяна Григорівна 66948, 66949, 67315, 67333 
Остапенко Наталія Валентинівна 67049 
Остапенко Павло Валерійович 66553, 66554 
Остапенко Сергій Валерійович 67997 
Осьодло Василь Ілліч 67312 
Откидач Максим Володимирович 66950 
Охмак В'ячеслав Олександрович 66615 
Охотнікова Олена Миколаївна 67697 
Охріменко Денис Вікторович 66549 
Охріменко Лідія Сергіївна 66424 
Ощепко Людмила Борисівна 67507 
Пав Ел (псевдонім) 66367 
Павел Светлый, Павло Світлий (псевдонім) 67158 
Павленко Дмитро Олександрович 67757 
Павленко Сергій Олексійович 67943 
Павлик Ганна Володимирівна 67076, 67843 
Павлик Михайло Михайлович (Михаїл) 67802 
Павлишин Олег Володимирович 67942 
Павлов Олександр Вікторович 67402 
Павлов Олексій Леонідович 66909 
Павлова Тетяна Володимирівна 66446 
Павлюк Вікторія Ігорівна 66997 
Паламарчук Дмитро Петрович 67568 
Палій Анатолій Павлович 67403, 67808, 67810 
Палій Андрій Павлович 67403, 67808, 67810 
Палій Олена Михайлівна  67318 
Палій Тетяна Степанівна 66580 
Панкратов Олександр Вікторович 67545 
Панченко Володимир Олександрович 66944 
Панченко Тетяна Ігоревна 66837 
Паньків Володимир Ігорович 66366 
Панькова Світлана Михайлівна 66401, 67515 
Паперник Максим Юрійович 67878 
Парасочка Дмитро Олександрович 66568, 66572, 66573 
Партенадзе Оксана Віталіївна 66491 
Парубець Анатолій Анатолійович 66571, 66572, 66573 
Парфенов Андрій Сергійович (Wellni) 68038 
Пархоменко Анжеліка Володимирівна 67404 
Пархоменко Сергій Володимирович 68037 
Пасальский Богдан Кирилович 67398 
Пасічна Ірина Олександрівна 67510 
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Пасічний Анатолій Федорович 66916, 66918 
Пасько Ігор Володимирович 66816 
Патик Андрій Анатолійович 67700 
Патійчук Віктор Олексійович 66468 
Пахомов Володимир Васильович 68064 
Пахомова Вікторія Миколаївна 66523 
Пацар Тарас Анатолійович 66445 
Пашкевич Калина Лівіанівна 67047, 67048, 67049, 67050 
Пащенко Сергій Олександрович 66556 
Пающик Юлія Валеріївна 66471 
Педос Борис Миколайович 67946 
Пелешко Олександр Петрович 66369 
Пелюстка Марина Іванівна 66783 
Пелюховська Інна Захарівна 68020 
Пепешин Олег Вадимович 67995 
Перевозчиков Віктор Іванович 67603 
Перекрест Інна Вікторівна 66605 
Перелигін Борис Вікторович 67090 
Петкевич Зоя Захарівна 67568 
Петрашко Людмила Петрівна 66530 
Петренко Андрій Павлович 67969 
Петренко Микола Миколайович 66788 
Петренко Наталія Володимирівна 67032 
Петришин Петро Васильович 67348, 67349 
Петришин Ярослав Романович 67924 
Петров Олександр Васильович 67065, 67067, 67069 
Петрова Лідія Олексіївна 66948 
Петровський Олег Анатолійович 66670 
Петрук Ігор Володимирович 67704, 67705, 67706, 67707, 67708 
Петрунько Ольга Володимирівна 66717, 66724 
Петрухан Людмила Юріївна 67671 
Петунін Андрій Володимирович 67495 
Печерський Олег Віталійович 67369, 67370 
Пєтух Анатолій Михайлович 66882 
Пивоваренко Василь Георгійович 67000 
Пивоваров Артем Володимирович 67561, 67562, 67563, 67564 
Пилипенко Юлія Сергіївна 67913 
Пилипенко Юрій Володимирович 66834 
Пильтяй Дмитро Андрійович 67247 
Пихтєєв Олексій Михайлович 67927 
Підгорний Анатолій Захарович 66446 
Піддубна Ірина Миколаївна 66942 
Пілунський Ярослав Леонідович 66611 
Пілюгін Андрій Валентинович 67213 
Пінчук Олена Петрівна 67235 
Плетка Ольга Тарасівна 66713, 66714, 66715 
Плис Максим Валентинович 66456 
Плющ Олександр Миколайович  66717, 66724 
Побігай Оксана Олександрівна 66450 
Подгурський Станіслав Ельбертович 67737, 67868 
Подлєвський Єгор Олександрович 66757 
Подоляк Віталій Анатолійович 67065, 67067 
Подольхова Маріанна Олександрівна 67097 
Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана) 66460 
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Позняк Дмитро Валерійович 66717 
Позняк Олексій Володимирович 67317 
Позняк Світлана Іванівна 66718, 66719 
Покидіна Анна Михайлівна 67386, 67388 
Покладова Вікторія Вікторівна 66714, 66715 
Покотилюк Лариса Петрівна 67471 
Поліщук Василь Семенович 66834 
Поліщук Володимир Трохимович 67548 
Поліщук Ігор Костянтинович 67199 
Поліщук Станіслав Борисович 66340 
Половко Наталя Петрівна 67042 
Полоз Григорій Миколайович 67921 
Полубєлов Олександр Олександрович 66785 
Полубок Андрій Павлович 66535, 66536, 66537, 66538 
Полунін Олексій Васильович 66709, 66710 
Полупан Володимир Володимирович 66480, 66481, 66482, 66509 
Поляков Віталій Андрійович 67931 
Полянська Галина Сергіївна 67179, 68065 
Полянський Вячеслав Анварович 67649 
Полянський Тимур В'ячеславович 67647 
Полянський Тимур Вячеславович 67629, 67630 
Польова Марія Валеріївна 66592, 66882 
Польовик Світлана Миколаївна 67584 
Помогайбо Валентин Михайлович 66411 
Пономаренко Володимир Віталійович 66742 
Пономаренко Леонід Васильович 67724 
Пономаренко Яна Володимирівна 67588 
Попенко Ярослав Володимирович 66987, 66988, 66989, 66990 
Попескул Олександр Олександрович 66520 
Попов Віталій Анатолійович 67138 
Попов Максим Сергійович 67229, 67230, 67232 
Попов Микита Андрійович 68027, 68028 
Попов Олександр Володимирович 67735, 67736 
Попов Олександр Миколайович 66847, 66848, 66849, 66850, 66851, 66852, 66853, 

66854, 66855, 66856 
Попова Галина Вікторівна 67371 
Попович Олена Вікторівна 66628, 66629 
Поповкіна Поліна Сергіївна 66949 
Породько Петро Вікторович 67153 
Починок Євгенія Анатоліївна (Зімниця Євгенія 
Анатоліївна) 

66411 

Прилепа Лариса Іванівна (Larisa Duzhe) 66923 
Примак Микола Анатолійович 66510, 66511, 66512, 66513, 66514, 66515, 66516, 

66517 
Приходько Анна Вікторівна 67949 
Приходько Вадим Іванович 66547 
Приходько Вероника Юріївна 66833, 66836, 66837 
Приходько Дар'я Олександрівна 67269 
Приходько Олександр Юрійович 67545 
Приходько Сергій Борисович 67509 
Провоторова Марина Василівна 67738, 67739 
Проданець Анатолій Іванович 66613 
Прокіп Валентина Анатоліївна 66465 
Прокопенко Микола Вікторович  67133 
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Прокопенко Олена Олександрівна 67088, 67089 
Прокудін Георгій Семенович 66608, 67055, 67057 
Пронько Олена Петрівна 66628, 66629 
Прохорова Наталія Анатоліївна 67625 
Процай Людмила Петрівна 66398 
Пруднікова Олександра Олексіївна 66531 
Пташенко Анатолій Іванович 67923 
Пугачевська Катерина Сергіївна 67471 
Пузирина Дмитро Володимирович 67408 
Пуйко Тетяна Валеріївна 66596 
Пукала Ришард 67078 
Пуларія Андрій Луарсабович 67724 
Пустовіт Тетяна Михайлівна 67090 
Пустовойт Михайло Михайлович 67379 
Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова) 67801, 68057 
Пухалевич Андрій Володимирович 67509 
Пухлик Борис Михайлович 67957 
Пшеничний Юрій Володимирович 67214 
Пясковська Ганна Русланівна 67392 
Работягов Валерій Дмитрович 67989 
Рабчевська Тетяна Олександрівна 67333 
Рабченюк Ірина Василівна 67866 
Радіонова Євгенія Петрівна 67427, 67428, 67429 
Радкевич Олена Миколаївна 67550 
Радомська Наталія Олексіївна 67956 
Радушев Антон Ігорович 66770 
Радченко Світлана Миколаївна 67010 
Раєвнєва Олена Валентинівна 67485, 67486, 67488 
Разумовський Артем Костянтинович 66880 
Разумовський Костянтин Веніамінович 66880, 66881 
Ракова Катерина Олегівна 67481 
Ратошнюк Анатолій Олександрович 67919 
Рафальський Костянтин Анатолійович 67194 
Рейда Олександр Миколайович 66766 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 67235 
Репінський Сергій Володимирович 67067 
Рєзнік Олег Миколайович 68063 
Рєпко Олена Олександрівна 66340 
Ржанов Андрій Євгенович 67589 
Ржевський Геннадій Миколайович 67312, 67470 
Рибалка Валентин Васильович 66722 
Рибачук Іван Геннадійович 67400 
Рижкова Галина Анатоліївна 66591 
Рингач Наталія Олександрівна 67318 
Рита Лиманова (псевдонім) 67963 
Ришкевич Олександр Іванович 68003 
Різник Іван Антонович 67668, 67669 
Ровна Ольга Олександрівна 67464 
Ровний Анатолій Степанович 67463, 67464 
Рогач Галина Василівна 67861 
Роговенко Марія Михайлівна 67942 
Роговик Наталія Володимирівна 66337, 66338 
Рогульчик Микола Іванович 67568 
Родіонова Катерина Олександрівна 67403 
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Роєнко Людмила Миколаївна 67004 
Роженцева Євгенія Володимирівна 67350, 67351, 67352, 67353, 67354 
Розмариця Антон Іванович 67701 
Рокочинський Анатолій Миколайович 66385 
Романенкова Юлія Вікторівна 67613 
Романишин Наталія Юріївна 66595 
Романов Олександр Іванович 66937 
Романова Лариса Сергіївна 67781 
Романченко Олег Сергійович (Fingers#jump) 66826 
Романчук Григорій Іванович 67694 
Романчук Марина Євгенівна 66452 
Романюк Іванна Дмитрівна 67291 
Романюк Оксана Володимирівна 66449, 66450, 66592, 66593 
Романюк Олександр Никифорович 66659, 66660 
Романюк Юрій Григорович 66724 
Романьок Тетяна Володимирівна 66530 
Ротчук Сергій Васильович 66612 
Рубашка Володимир Петрович 66904 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 66524, 66525, 66526 
Рудик Володимир Ігорович 67917 
Рудницький Омелян Павлович 67318 
Русанов Сергій Аркадійович 68019 
Руснак Яна Володимирівна 67325, 67326, 67327, 67328 
Рябоконь Олексій Анатолійович (Tractorage) 66951 
Ряжських Ганна Андріївна 66539 
Савенко Вячеслав Якович 66607, 66609, 66610 
Савін Станіслав Юрійович 67653 
Савіна Галина Григорівна 67616, 67617 
Савінов Володимир Вікторович 66706 
Савруцький Богдан Володимирович 67198 
Савченко Денис Сергійович 67869 
Савченко Марія Геннадіївна 67144 
Савченко Наталія Володимирівна 66691, 66692, 66693 
Савчук Анатолій Миколайович 67496 
Савчук Тамара Олександрівна 67271, 67272, 67273, 67274, 67446, 67487 
Сагайдачна Анна Олександрівна 67851 
Садовий Микола Ілліч 67189 
Садовнікова Оксана Євгенівна 68059 
Садченко Олександр Олексійович 66596 
Сай Валерій Миколайович 66816 
Сакін Владислав Валерійович 67400 
Салата Оксана Олексіївна 67600, 67643 
Самарін Юрій Сергійович 67405, 67406, 67407 
Самохіна Наталія Федорівна 68020 
Самчук Василь Олександрович 67517, 67518, 67519, 67520, 67521, 67522, 67523 
Сангінова Ольга Вікторівна 67702 
Сандер Сергій Володимирович 66967 
Саннікова Ольга Павлівна 67445 
Сараєв Олексій Вікторович 67744 
Сардак Сергій Едуардович 66767, 66768, 66769 
Саркісян Марина Суренівна (Marina Petrikivka) 67243 
Сафонов Юрій Миколайович 67424 
Сафранов Тамерлан Абісалович 66833, 66836, 66837 
Светлічний Антон Олексійович 67212 
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Свєтной Роман Станіславович 66953, 67286 
Свиридюк Наталія Петрівна 67960 
Світлична Олена Русланівна 66430 
Севрук Ірина Миколаївна 67471 
Сегал Вікторія Володимирівна 67698 
Селезень Світлана Володимирівна 66975 
Семенкова Світлана Володимирівна 67584 
Семенов Євгеній Костянтинович 66761 
Семенова Інна Георгіївна 66452 
Семенчук Василь Васильович 66998, 67006, 67010 
Семенчук Катерина Леонідівна 66632, 66637 
Семироз Ніна Григорівна 66640 
Сенцов Євген Володимирович 66910 
Сербова Зінаїда Федорівна 66452 
Сергієнко Оксана Вікторівна 67373, 67374, 67375 
Сергійчук Григорій Володимирович 66724 
Сердюк Андрій Михайлович 66658 
Сердюкова Юлія Миколаївна 66534 
Середа Володимир Пантелеймонович 67223 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 67191, 67656, 67657, 67658 
Серов Олексій Альбертович 66555 
Серовський Олег Володимирович 67827 
Сєров Микола Вікторович 68029 
Сєрова Наталія Вікторівна 67303 
Сидоркіна Марина Юріївна 66710 
Сидорук Юлія Сергіївна 67126 
Сидякіна Олена Вікторівна 66657 
Симененко Інна Радиславівна (Инна Рей / Inna Rey) 66631 
Симон Юрій Сергійович 67942 
Симошенко Світлана Анатоліївна 67831 
Сингаївський Микола Федорович 67606 
Синяченко Валентин Васильович 67698 
Сирота Всеволод Маркович 66998, 67005, 67006, 67010 
Сирота Зоя Миколаївна 66998, 67005, 67006, 67010 
Сисоєв Дмитро Володимирович 67864 
Ситник Вікторія Вікторівна 67076 
Ситник Ірина Валентинівна 67508 
Сич Олег Олександрович 66521 
Сіверин Сергій Анатолійович 67762 
Сіверс Зінаїда Феодосіївна 66721 
Сідлецький Олег Володимирович 66506, 66507 
Сідора Оксана Сергіївна 67846 
Сідорюк Юрій Леонідович 67075, 67758 
Сілік Олег Геннадійович 67783 
Сілкова Олена Вікторівна 66464 
Сімкін Олександр Ісакович 67581 
Сіохін Валерій Дмитрович 67199, 67200 
Сіпунов Сергій Герардович 66396 
Сірик Аліна Олегівна 67153, 67556 
Скакун Ірина Володимирівна 67579 
Скворчинська Оксана Іванівна 67031 
Скибчук Анастасія Андріївна 67317 
Склабінський Всеволод Іванович 67472 
Скнар Оксана Миколаївна 66719 
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Скорик Марфа Михайлівна 66722 
Скостарєв Ігор Віталійович 66471 
Скрипій Максим Олександрович 67526 
Скрипкіна Александра Сергіївна 66828 
Скрипник Анатолій Миколайович 67505 
Скрипник Олександр Васильович  66714, 66715 
Скрипник Юрій Валентинович 66598, 66599 
Скрипниченко Олександр Сергійович 66832 
Слабкий Андрій Валентинович 67067 
Славінська Олена Сергіївна 66607, 66609, 66610 
Слєпцов Олег Семенович 66339, 66878 
Слєпченко Володимир Павлович 67430 
Сліпчишин Вячеслав Степанович 66671 
Слободян Марія Володимирівна 66688, 66689, 66690 
Словінська Ліка Вадимівна 67727 
Слюсаревський Микола Миколайович 66722 
Смаглюк Любов Вікентіївна 66467 
Смерницький Дем'ян Вікторович 66547 
Смирнов Олег Петрович 67132 
Смірнов Олександр Юрійович 66486 
Смірнова Ольга Валентинівна 66762 
Смушкова Юлія Євгеніївна 67118 
Соболь Андрій Володимирович 67162 
Совгира Тетяна Ігорівна 67144 
Совгіра Світлана Василівна 67003 
Соколовська Зоя Миколаївна 66414, 66415 
Соколовська Юлія Сергіївна (Кальницька Ю.С.) 66722 
Сокольська Рената Борисівна 66408, 66426 
Сокур Юрій Васильович 66595 
Соловйов Сергій Олександрович 67123 
Солодка Анастасія Юріївна 67068 
Солонар Ілля Олегович 66970, 66971 
Соляненко Сергій Володмирович (Sergey Cohen) 67662 
Соляник Володимир Іванович 66912 
Сопко Валерія Василівна 67313 
Сорокін Олександр Сергійович 66600 
Сорокіна Галина Юріївна 67937, 67938, 67940 
Сорокіна Людмила Юріївна 66473, 66474 
Соседко Сергій Юрійович 67540 
Сочивець Валерія Юріївна 66733 
Співак Олександр Юрійович 66581 
Співак Руслан Веніамінович 67164 
Співаковський Володимир Михайлович 66519 
Співаковський Олександр Володимирович 67546 
Спіцина Лариса Валеріївна 66721 
Срібна Юлія Анатоліївна 66421 
Ставерська Тетяна Аркадіївна 67584 
Стадник Володимир Анатолійович 66717 
Стадник Ніка Олександрівна (Віднік) 66671 
Старицька Ольга Олексіївна 67960 
Стариш Олександр Іванович 67701 
Старіков Артем Володимирович 66795, 66796 
Стасюк Євгенія Олексіївна 67904 
Стаценко Катерина Олександрівна 67016 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 42, 2016 

 

724 

0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Стеблецька Юлія Ігорівна 67711 
Стелюк Антон Олегович 67947 
Степаненко Богдан Олександрович 67459 
Степаненко Вікторія Анатоліївна 67022, 67023 
Степанов Олесь Ігорович 66669 
Степовик Дмитро Власович 66565 
Стеценко Дмитро Глібович 66947 
Столяров Максим Вікторович 66463 
Столяров Олександр Миколайович 66674 
Столярчук Валентин Андрійович 66531 
Стороженко Сергій Володимирович 67454 
Стоян Платон Федорович 67584 
Страшко Євген Юрійович 66342 
Стрельченко Валерій Якович 67186 
Стремядін Володимир Миколайович 67030, 67652 
Стретович Світлана Сергіївна 67397 
Стрижаков Артем Олегович 66813 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович 67483 
Строїнов Олександр Вікторович (Stroin) 68038 
Студинська Олена Борисівна (Lina Jan) 67662 
Стьожка Віталій Володимирович 66607 
Сулімова Ольга Павлівна 66858 
Суслов Євгеній Федорович 66601 
Суханова Ганна Петрівна 67823 
Сухін Володимир Вікторович 67174 
Сухов Руслан Володимирович 66466 
Сухоруков Сергій Іванович 67069 
Табунщик Галина Володимирівна 66615 
Табуранська Тетяна Анатоліївна 67380 
Тадеєва Юлія Петрівна 66486 
Таірова Катерина Анатоліївна ("Re-Mix") 67539 
Талавиря Микола Петрович 67095 
Талавиря Олександр Миколайович 67094 
Танкевич Євгеній Миколайович 66366 
Тарабановський Дмитро Борисович 67942 
Таран Інна Віталіївна 66901 
Таран Олена Вікторівна 67699 
Тарасіч Юлія Геннадіївна 67546 
Тарнопольський Олег Борисович 67292, 67436 
Таршинова Людмила Олександрівна 66877 
Татаринов Леонід Петрович 67081 
Терентьєва Наталія Олександрівна 67638 
Терешко Ганна Анатоліївна 67918 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 66410, 66583, 66584 
Тесленко Олександр Кирилович 66618 
Теслюк Роман Святославович 66738, 66945, 66946 
Тещук Віктор Йосипович 67701 
Тещук Вікторія Вікторівна 67701 
Тещук Назарій Вікторович 67701 
Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна 67789, 67790, 67791, 67880, 67881 
Тимошенко Богдан Борисович 66458 
Тимошенко Наталія Євгенівна 67605 
Тимошенкова Оксана Володимирівна 66628, 66629 
Тимощук Тарас Анатолійович 67274 
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Тимчик Олена Анатоліївна 67603 
Тимчук Сергій Миколайович 67698 
Титаренко Валентина Петрівна 66423 
Титаренко Тетяна Михайлівна 66706, 66707, 66708 
Тихомиров Андрій Михайлович 67434 
Тихонов Валерій Леонідович 67717 
Тишковець Карина Олексіївна 66533 
Тіманова Іра Юріївна 67506 
Тімшин Іван Анатолійович 66745 
Ткаліна Алла Володимирівна 67697 
Ткач Валентин Вячеславович 67128, 67129, 67130, 67131 
Ткач Олег Валентинович 66403 
Ткаченко Віктор Васильович 67402 
Ткаченко Віктор Федорович 66457 
Ткаченко Вікторія Олександрівна 67975, 67976 
Ткаченко Кирило Костянтинович 66510, 66511, 66512, 66513, 66514, 66515, 66516, 

66517 
Ткаченко Олена Вадимівна 67557 
Ткаченко Тетяна Іванівна 67314 
Ткаченко Тимур Фіруддінович 67151 
Ткачук Аліна Сергіївна 67992 
Ткачук Лілія Миколаївна 67495 
Ткачук Олександр Сергійович 67880 
Тоба Маріанна Василівна 66721 
Тодійчук Ольга Веніамінівна 67515 
Тодоренко Регіна Петрівна 67558, 67559, 67560 
Тодорова Олена Іванівна 66452 
Токар Ігор Володимирович 66383 
Токарева Тетяна Олександрівна 66774 
Толочний Євген Вікторович 66925 
Томасишин Ірина Миколаївна 66642, 67474 
Томащук Олександр Вікторович 66741 
Травінський Богдан Леонідович 67072 
Трапезникова Світлана Сергіївна 66920 
Траскова Аліна Василівна 66452 
Трач Дмитро Дмитрович 67694 
Третяк Антон Миколайович 67928 
Третяк Валентина Миколаївна 67928 
Третяк Тетяна Іванівна 67584 
Треумова Світлана Іванівна 66931, 66932 
Трибрат Тетяна Анатоліївна 66931, 66932 
Трифонова Олена Михайлівна 67189 
Трінчер Анна Леонідівна 67865 
Тронько Віра Володимирівна 67471 
Трофимчук Дмитро Миколайович 66385 
Трофимчук Максим Вікторович 67069 
Трофимчук Олександр Миколайович 66791, 66792 
Трохименко Олена Петрівна 67123 
Трохименко Юрій Оксеньович 66789 
Трошкін Антон Володимирович 67966 
Туменок-Толстова Наталія Вікторівна 66830, 66831 
Тунік Анатолій Азарійович 67863 
Туніковська Лілія Григорівна 66451 
Туриця Юлія Олександрівна 67496 
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Туріна Дарина Сергіївна 66496 
Тюкова Тетяна Сергіївна 66840 
Тютюнник Дмитро Йосипович 66613, 66614, 67794 
Тягай Ірина Михайлівна 66994 
Удод Віра Михайлівна 67248 
Улибін Юліан Олександрович 67800 
Улятовський Кирило Артурович 67682 
Ульянич Владислав Олегович 67058, 67870 
Ульянич Владислав Олегович (Влад Ульянич) 67871 
Усиченко Олена Юріївна 66607, 66609, 66610 
Устенко Роман Леонідович 67213 
Ушаков Олександр Олександрович 67703 
Ушакова Людмила Павлівна 66791, 66792 
Ушкаренко Віктор Олександрович 67989 
Фадєєв Михайло Володимирович 66643 
Фазан Василь Васильович 67431 
Фалько Наталя Миколаївна 66759 
Фаріон Ніна Олександрівна 66939 
Федак Іван Васильович 66397 
Федоровська Мар'яна Іванівна 67042 
Федорук Максим Володимирович 67771 
Федорчук Артур Григорович 67584 
Федорчук Валентина Григорівна 67989 
Федорчук Михайло Іванович 67989, 67990 
Федорчук Олександр Степанович 66864 
Федотова Ірина Володимирівна 67266 
Федотова Лариса Євгеніївна 66518 
Федотова Світлана Олександрівна 66462 
Федюк Владислава Євгеніївна 67877 
Федько Оксана Миколаївна 66897 
Фенно Микола Федорович 67694 
Фенно Надія Михайлівна 67694 
Фесенко Віра Григорівна 66841 
Фесенко Микола Володимирович 67439 
Фефелов Андрій Олександрович 66590 
Фещенко Анна Олександрівна 67308 
Фещенко Ганна Миколаївна 66610 
Фідик Володимир Іванович 67910 
Філатова Ганна Євгеніївна 67828 
Філиппова Світлана Валеріївна 66428, 66655, 66891, 67424 
Філіпов Володимир Вітольдович 66498, 66499, 66500, 66501, 66502, 66503 
Філіппова Марина В'ячеславівна 66747 
Фінкельштейн Володимир Борисович 66780 
Фірстова Оксана Геннадіївна 66814, 66936, 67787, 67793 
Фойгт Наталія Антонівна 67913 
Фокіна Надія Віталіївна 66870, 66871 
Фомиця Олексій Леонідович 67788 
Фоміна Олена Володимирівна 67313 
Фроліков Сергій Сергійович 66408, 66426 
Фролов Іван Васильович 67050 
Фролов Максім Олексійович 67406 
Фролов Павло Дмитрович 66717, 66724 
Фролова Ольга Василівна 66705 
Фурман Юрій Миколайович 66448 
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Хазратова Нігора Вікторівна 66722 
Халімон Наталія Федорівна 67245 
Хамалов Ігор Петрович 66966 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 68053 
Хапатнюковський Микола Миколайович 67471 
Харковенко Максим Олександрович 67446 
Харковлюк-Балакіна Наталія Віталіївна 67913 
Харченко Вікторія Євгенівна 67930 
Харченко Вячеслав Сергійович 67867 
Хаустова Катерина Олександрівна 66409 
Хвалинська Віта Володимирівна 67318 
Хвищун Андрій Іванович 67944 
Хіра Харпріт Сінгх (Heera Harpreet Singh) 66443 
Хлаповська Тетяна Георгіївна 66724 
Хмелевська Оксана Михайлівна 66950 
Холтобіна Олександра Устимівна 66466 
Хоменко Владислав Володимирович 66970 
Хомутенко Максим Володимирович 67189 
Хорольський Олександр Іванович 66786 
Хорошаєв Дмитро Євгенович 67761 
Хохолкін Андрій Сергійович 66619 
Христова Тетяна Євгенівна 67823 
Хром'як Христина Юріївна 66351, 66353, 66354, 66355, 66356, 66357, 66358, 

66359, 66360 
Хрущ Ніла Анатоліївна 67814 
Хряпкін Олександр Володимирович 66935 
Хуторянський Олександр Васильович 67552 
Цапко Денис Петрович 67059, 67060, 67061, 67062, 67249, 67250, 67251, 

67252, 67253, 67254, 67255, 67256, 67257, 67258, 
67259, 67260, 67261, 67262, 67263, 67264 

Цвід Антонія Петрівна 67654, 67848 
Цивільський Федір Миколайович 67159 
Циганенко Галина Валентинівна 66705, 66714, 66715 
Циганчук Тетяна Володимирівна 67599 
Циркалюк Вадим Володимирович 67784 
Цілик Наталя Василівна 67092 
Чабан Василь Йосипович 66969 
Чаговець Віта Віталіївна 67456, 67457 
Чаговець Любов Олексіївна 67457 
Чанкіна Ірина Володимирівна 67485 
Чаплик-Чижо Ірина Остапівна 67709 
Чаплинський Тимофій Петрович 67487 
Чепа Мирослав-Любомир Андрійович 67302 
Черв'як Марія Миколаївна 66762 
Черемних Катерина Олегівна 66705, 66706, 66707, 66708 
Череповська Наталя Іванівна 66723 
Черкасова Світлана Олександрівна 66655 
Чернецький Костянтин Ігорович 67879 
Чернєй Володимир Васильович 67700 
Черних Тамара Анатоліївна 67291 
Чернов Олександр Олегович 66770 
Чернуха Аліна Олександрівна (Аліна Борщова) 67935 
Чернявська Ірина Семенівна 67621, 67624 
Чернявський Сергій Дмитрович 67728 
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Чернявський Сергій Сергійович 67699, 67700, 67943 
Черняк Віктор Анатолійович 66740 
Черняк Георгій В'ячеславович 67155 
Черняк Лев Павлович 67702 
Черняк Людмила Володимирівна 67397 
Черпак Тетяна Валеріївна 67584 
Четверик Владислав Володимирович 67288, 67289, 67290 
Чикун Надія Юріївна 67398 
Чобіток Вікторія Іванівна 67028 
Чорна Валентина Іванівна 66727 
Чорна Ксенія Сергіївна 67513 
Чорна Лідія Георгіївна 66713, 66714, 66715, 66725 
Чорна Тетяна Сергіївна 67363 
Чупайленко Олексій Андрійович 66608, 67055, 67057 
Шабанов Олександр Сергійович 67780 
Шабельников Олексій Олексійович (Alexey 
Shabelnikov) 

66754, 66755 

Шаменкова Ольга Ігорівна 66452 
Шаніна Тетяна Петрівна 66833, 66836, 66837 
Шаповалова Ольга Сергіївна 66558, 66559, 66560, 66561, 67511, 67512 
Шаповалова Світлана Ігорівна 67951 
Шарабанова Тетяна Олексіївна 67584 
Шарікадзе Олена Вікторівна 67697 
Шарко Валентина Дмитрівна 67856 
Шарко Маргарита Василівна 66732, 67547, 67550 
Шаров Олександр Іванович 66875 
Шатарська Іна Федорівна 66404, 66405, 66429 
Шашкова Юлія Ігорівна 66611 
Швайко Ігор Григорович 67920 
Швець Валерій Олександрович 67965 
Швець Наталія Миколаївна 66452 
Швець Олена Олександрівна 67616 
Шевцов Андрій Гаррієвич 67701 
Шевченко Максим Юрійович 67382, 67384 
Шевченко Олексій Володимирович 67246 
Шевченко Світлана Віталіївна 66759 
Шевченко Сергій Володимирович 66786 
Шевченко Юлія Вікторівна 67402 
Шевчук Андрій Юрійович 66510, 66511, 66512, 66513, 66514, 66515, 66516, 

66517 
Шевчук Вікторія Валентинівна 67302 
Шевчук Іван Іванович 66926 
Шевчук Ірина Вікторівна 66957 
Шевчук Людмила Володимирівна 67053 
Шевчук Павло Євгенович 67318 
Шевчук Роман Миколайович 67942 
Шевчук Сергій Миколайович 67300 
Шекун Анжеліка Вячеславівна 66817 
Шекун Олександр Вікторович 66817 
Шелковников Сергій Іннокентійович 66973, 66974 
Шепітько Валерій Юрійович 67454 
Шерстюк Олег Олексійович 67213 
Шершенюк Олена Миколаївна 67268 
Шестак Геннадій Анатолійович 66549 
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Шестаковський Павло Олександрович 67983 
Шикеринець Василь Васильович 66865 
Шикунов Олександр Анатолійович 67235 
Шилько Павло Юрійович 66645, 66646, 66647 
Широян Асмік Артурівна 67270 
Ширяєва Люмила Володимирівна 67030 
Шишкіна Людмила Янівна 67317 
Шиян Євген Григорович 67812 
Шкарабура Микола Григорович 67184 
Шкода Тетяна Никодимівна 67019, 67020, 67021 
Школяр Сергій Петрович 67939 
Шкрабоцький Віктор Васильович 67971 
Шкуліпа Павло Альфредович 67701 
Шкулка Світлана Корніївна 67025, 67033 
Шкундін Дмитро Віталійович 67786 
Шкуратенко Олена Володимирівна 66595 
Шлюнь Наталія Володимирівна 67052 
Шмакова Марія Андріївна 66815 
Шматков Даніїл Ігорович 66441, 67029 
Шолпан Руслан Анатолійович 66818, 66819, 66820, 66821, 66822, 66823, 66824, 

66825, 67168, 67169, 67170, 67171, 67172, 67587 
Шпак Тетяна Миколаївна 67568 
Шпарук Євгеній Олександрович 67683 
Шпонька Ігор Станіславович 66727 
Шпортько Валерій Іванович 67634 
Шрамко Валентина Олександрівна 66905 
Штогрин Микола Олександрович 66474 
Штомпель Вячеслав Михайлович 67307 
Штученко Ірина Євгенівна 67371 
Шунков Василь Сергійович 66762 
Шунько Єлизавета Євгенівна 67565, 67566 
Шух Людмила Анатоліївна 67697, 67698 
Щелоков Олександр Миколайович 66627 
Щербак Леонід Миколайович 66753 
Щербакова Олена Олександрівна 66466 
Щербань Ірина Юріївна 66996 
Щербатенко Олег Вікторович 67152 
Щербатюк Володимир Михайлович 66595 
Щетинін Ігор Євгенович 67379 
Щигло Лариса Володимирівна 66816 
Южаков Сергій Васильович 66685 
Юревич Надія Олександрівна 67697 
Юрій Хант (псевдонім) 66622 
Юрченко Едуард Григорович 68054, 68055 
Юрченко Олександр Віталійович 67765 
Юсупов Володимир Васильович 66596 
Юхименко Володимир Васильович 67471 
Яблонська Галина Гілярівна 67696 
Яворович Олег Юрійович 66766 
Яворський Андрій Сергійович 67435 
Ягнюк Оксана Валеріївна 67293 
Ягодкіна Альона Олександрівна 66862, 66863 
Яковенко Дарья Юріївна 67769, 67796 
Яковенко Марія Миколаївна 67125 
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Яковлєва Інна Всеволодівна 66366 
Якубова Інесса Ігорівна 66598, 66599 
Якушенко Олександр Сергійович 67244 
Ямпольський Леонід Стефанович 67093 
Янголь Валерія Олександрівна 67121 
Янін Олексій Євгенович 67797 
Янковський Ігор Миколайович 66917, 67059, 67060, 67061, 67062, 67249, 67250, 

67251, 67252, 67253, 67254, 67255, 67256, 67257, 
67258, 67259, 67260, 67261, 67262, 67263, 67264 

Яньков Васілій Васільєвіч 66772 
Ярема Інна Олександрівна 67042 
Яремчук Сергій Сергійович 66494 
Яровицина Тетяна Валентинівна 67696 
Ястремська Альона Володимирівна 67294 
Ятло Леонід Петрович 66998, 67006, 67010 
Ятло Людмила Григорівна 66998, 67006, 67010 
Яценко Наталія Володимирівна 66413, 66425 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Благодійна організація "Благодійний фонд "Фонд 
справедливого фінансування" 

 67291 

Відокремлений підрозділ комунального 
підприємства "КИЇВПАСТРАНС" - "Служба 
енергетичного забезпечення  

 67795 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології Національної академії медичних наук 
України" 

 66738, 67554 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства 
та гінекології Національної Академії Медичних Наук 
України" 

 66945, 66946 

Державне підприємство "Зовнішторгвидав України"  67468 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 67717 

Державне підприємство "Український державний 
науково-виробничий інститут зйомок міст та 
геоінформатики ім. А.В. Шаха" (ДП "УКРГЕОІН-
ФОРМ") 

 66384, 67694 

Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 

 66774 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 66547 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 66522, 66523 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 67235, 67236, 67237, 67238, 67724, 67725 

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація 
"РОШЕН" 

 67945 

Запорізький національний технічний університет  66615, 66616, 67404 
Іноземне підприємство "1+1 Продакшн"  67513 
Іноземне підприємство "1+1 Продакшн"  67732, 67733 
Інститут географії Національної академії наук 
України 

 66473, 66474 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 66950, 67317, 67318 

Інститут електродинаміки Національної Академії 
наук України 

 66366 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 67740, 67741 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва 
Національної академії аграрних наук України 

 67844 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 67311, 67312, 67313, 67314, 67470, 67471 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 67397, 67398 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 67950 

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна 
компанія" 

 66613, 66614, 67794 

Маріупольський державний університет  67901 
Національна академія внутрішніх справ  66595, 66596, 67552, 67699, 67700, 67942, 67943, 67960 
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Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського  67584, 68020 
Національний авіаційний університет  66569, 66570, 67244, 67245, 67862, 67863 
Національний природний парк "Кременецькі гори" 
Міністерства екології та природних ресурсів України 

 66473, 66474 

Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

 67828 

Національний транспортний університет  67055, 67057, 67743, 67972, 67973 
Національний транспортний університет  66608, 66609, 66610, 67054, 67494 
Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

 66406, 67094, 67095, 67096, 67097, 67098, 67498, 
67499, 67500, 67501, 67502, 67503, 67504, 67505 

Національний університет харчових технологій  66480, 66481, 66482, 66509, 66788, 67555, 67556 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  67873, 67920 
Одеський державний екологічний університет  66452, 67090 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  68052, 68053 
Приватне акціонерне товариство "Центр 
комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс" 

 66798 

Приватне підприємство "Правова корпорація"  67064 
Приватне підприємство "ЯРМЕЛ"  67187 
Приходько Дар'я Олександрівна  67269 
Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"  67786 
Сумський державний університет  66781, 66782, 66970, 66971, 66972, 67162, 67163, 

67234, 67472 
Товариство з обмеженою відповідальністю "1 НЬЮС" 
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "1NEWS" 

 67965 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 66486, 66829, 67380, 67784 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Альфаметрік" 

 67435 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕГА 
КАД" 

 68035 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Група 
Агропродінвест" 

 67762 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалінк"  67382, 67384 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 67948, 67949 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 67947 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Доктор 
Елекс" 

 67944 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента 
Лоу" 

 67124 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Ендотехномед" 

 67904 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 67517, 67518, 67519, 67520, 67521, 67522, 67523, 
67524, 67525 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі 
Бейз" 

 66541, 66542 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 67929 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНФОВІЖН ПЛЮС" 

 67119 

Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі 
Технолоджі" 

 67059, 67060, 67061, 67062, 67249, 67250, 67251, 
67252, 67253, 67254, 67255, 67256, 67257, 67258, 
67259, 67260, 67261, 67262, 67263, 67264 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал-
Концерт" 

 67583 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КІДДІСВІТ" 

 67832, 67833, 67834, 67835, 67836, 67837, 67959 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 67860 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТР-
АГЕНТ" 

 67955 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КЮЛОДЖІК" 

 66741, 66914 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮ 
МЕДІА СОФТ" 

 66453 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Олайті 
Сервіс" 

 66521 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр 
Інтернешнл" 

 67155 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

 67683 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРІНУМ" 

 66471 

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУТС-Д"  67932, 67933 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  68029 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІВІАР"  67145, 67146, 67147 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС 
РІСЕЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

 66770 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТІКЕТСОФТ" 

 66497 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фронт 
Пікчерз" 

 67148, 67149, 67150 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 66549 

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
виробниче підприємство "Інформаційні технології" 

 67152 

Товаріщєство с огранічєнной отвєтствєнностью 
"КВАНТЕКС" 

 67405, 67406, 67407 

Українська інженерно-педагогічна академія  66364, 66365, 66441, 66487, 66585, 66835, 66904, 
67028, 67029, 67087, 67088, 67089, 67287, 67306, 
67444 

Уманський національний університет садівництва  67239 
Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського 
Національної академії наук України 

 66633 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 66934, 66975, 67117, 67132, 67133, 67266, 67267, 
67268, 67269, 67582, 67809 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 67806, 67807 

Харківський національний медичний університет  66942 
 

 

 

 

 

 



СПОВІЩЕННЯ 

 

 

734 

 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

64969 11.07.2016 

56242 11.07.2016 

63870 12.05.2016 

65888 08.09.2016 

65889 08.09.2016 

65891 08.09.2016 

65892 08.09.2016 

65893 08.09.2016 

65894 08.09.2016 

65895 08.09.2016 

65896 08.09.2016 

65897 08.09.2016 

65898 08.09.2016 

65899 08.09.2016 

65900 08.09.2016 

65901 08.09.2016 

9362 26.09.2016 

20454 26.09.2016 

66731 26.09.2016 

62796 26.09.2016 

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

65888 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Бухгалтерія 8 для  

України Базова" 

65889 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Бухгалтерія 8 для України. 

Учбова версія" 

65891 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Торгівля для приватних підприємців України" 

65892 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Комплексний облік для бюджетних установ України" 

65893 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8. Комплек-

сний облік для бюджетних установ України Базова" 

65894 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Управління торгівлею для України" 

65895 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Роздріб для України" 

65896 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Управління невеликою фірмою для України" 

65897 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Зарплата і Управління Персоналом для України" 

65898 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Зарплата і Управління Персоналом для України Базова" 

65899 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Управління торговим підприємством для України" 
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Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

65900 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Бухгалтерія для бюджетних установ України" 

65901 29.07.2016, 41 Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8.  

Зарплата та кадри для бюджетних установ України" 
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