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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68066  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тельвак Віталій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 47. Книга ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68067  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосьпан Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка ефективності стратегій 
перевізників з обслуговування разових замовлень на міжміські 
вантажоперевезення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядаються стратегії поведінки перевізника в процесі 
обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у 
міжміському сполученні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68068  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фархад Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

4 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник малюнків "Життя-буття по-українськи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник малюнків, створених автором у період з січня 2015 року по 
липень 2016 року. При створенні використано акварель, туш, перо, 
акварельний папір. Кількість малюнків - 42 шт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68069  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана)  
 

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 для карт "Оракул Ленорман "Ключ в храм души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка малюнків складається із 46 малюнків, призначених для 
авторської колоди карт, що використовуються при роботі за системою 
М. Ленорман.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68070  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Р.А.А. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Ложь демократии. Новая аристократия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений питанням держави, суспільства, а також суті 
сучасної демократії та її альтернативі. Описується походження 
феномена влади та феномена держави, показуються причини появи 
демократії, дається опис її впливу на суспільство і світ. Пропонується 
державна система, що є альтернативою демократії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68071  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник текстів до пісень "Шолпан 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник включає твори: "Українська земля", "Гимн ядерщиков-
физиков", "Радоваться жизни только успевай", "Жизнь как 
фристайл", "Отдых на Гоа", "Девочка курносая", "В Новый год".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68072  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехорошев Володимир Володимирович, Ященко Олександр 
Сергійович, Гавинський Євген В'ячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ ТІМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІТТ: Облік продуктів харчування в 
навчальних закладах для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68073  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полонська Наталія Михайлівна, Рогозіна Олександра Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір (поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Разум vs и чувства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рогозина А., Полонская Н. Разум vs и чувства / 
Александра Рогозина, Наталья Полонская. - К. : АСТАМИР-В, 2016. - 
144 с. - ил. 

 

Анотація   

Книга-щоденник - унікальний помічник в самопізнанні та самоаналізі, 
який об'єднав в собі терапію словом, поезію, метафоричні фотографії та 
коучинг-питання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68074  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Рельєфне малювання. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68075  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паляничко Катерина Олександрівна, Рябчук Олена 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)  Графічне зображення логотипу "TwinS Style"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу "TwinS Style" є основною складовою 
ТМ "TwinS Style".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68076  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег 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 "Разные"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68077  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег 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 "Все слёзы - дождь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68078  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег 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 "Друзьям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68079  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легенька Дарина Сергіївна, Голікова Ксенія Володимирівна  
 

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 "Дві зірки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68080  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слінько Оксана Орестівна  
 

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 "ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ХРЕБЕТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить запис лекцій Оксани Слінько перед працівниками 
національного академічного українського драматичного театру ім. 
Марії Заньковецької у Львові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68081  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слінько Оксана Орестівна  
 

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 "ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ХРЕБЕТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає в себе такі розділи: ранкова гімнастика, поради батькам, 
грудна ділянка та поперековий відділ хребта, самодіагностика постави, 
еліксир молодості, суглобова гімнастика, вправи для стоп, 
остеохондроз, рекомендації для здорового сну, м'язова релаксація, 
розтягнення м'язів, рекомендації для ефективного сидіння, вправи для 
хребта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68082  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слінько Оксана Орестівна  
 

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 "ФІЗКУЛЬТ-АПТЕКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає розділи: фізичні вправи при стресах, вправи при 
безсонні, бадьорість за одну хвилину, вправи-невидимки, снодійна 
гімнастика, варикозне роширення вен, остеопороз, артеріальна 
гіпертенезія, аліментарне ожиріння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68083  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слінько Оксана Орестівна  
 

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 " 8 КРОКІВ ДО НЕПЕРЕВЕРШЕНОСТІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить вправи для дівчат та жінок різного віку для забезпечення 
граціозної постави та вирівнювання хребта і складається з 8 окремих 
комплексів вправ для щоденного самостійного тренування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68084  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо), Сухін Володимир 
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 "Две судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68085  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Как же женское счастье найти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку увійшли пісні: "Полковник мой", "Мой продюсер", "А ты не 
завидуй", "Как же женское счастье найти". Призначено для широкого 
кола слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68086  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцько Петро Степанович  
 

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 "Спосіб побудови моделі кристалічної структури 
Галактики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68087  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний комплекс дисципліни "Сучасні 
освітні технології у вищій школі" ("НМКД "Сучасні освітні технології 
у вищій школі")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

НМКД містить робочу програму, лекції, методичні вказівки до 
семінарських і практичних занять та самостійної роботи. НМКД 
створений з метою формування у аспірантів цілісної системи 
теоретичних знань та уявлень щодо сучасних освітніх технологій у 
вищій школі та вироблення вміння використовувати їх у науковому 
дослідженні та практичній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68088  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс дисципліни 
"Економіка сучасних соціально-трудових відносин" ("НМКД 
"Економіка сучасних соціально-трудових відносин")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

НКМД створений для аспірантів денної форми навчання з метою 
систематизації знань з теоретичних основ соціально-трудових відносин 
та розуміння впливу глобалізаційних процесів та їх гармонізацію 
відповідно до світових та європейських стандартів та вимог.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68089  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Павлов Андрій Ігорович, Абдул-
Огли Лариса Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Анализ данных рентгенологического обследования 
при черепно-мозговой травме"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарний В.В., Павлов А.І., Абдул-Огли Л.В. 
Наукова стаття "Анализ данных рентгенологического обследования 
при черепно-мозговой травме" // Клінічна анатомія та оперативна 
хірургія. - 2016. № 1. - C. 15. 
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Анотація   

Встановлено особливості клінічного перебігу та діагностики тяжких 
черепно-мозкових травм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68090  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скочиліс Марія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Лист солдату"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68091  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Мендерецький Вадим Владиславович, 
Панчук Олег Петрович, Білик Роман Миколайович, Недільська Уляна 
Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та 
практичний курс)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та 
практичний курс) : Навчальний посібник / 2-ге видання / П.С. 
Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик, У.І. 
Недільська. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друк-Сервіс", 2015. - 208 с. 

 

Анотація   

У посібник увійшли традиційні питання, які розглядаються в курсі 
безпека життєдіяльності з позиції особистісно орієнтованого навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68092  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Віктор Олександрович, Федорчук Михайло Іванович, 
Работягов Валерій Дмитрович, Куценко Наталія Іванівна, Кутько 
Сергій Прохорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Методичні рекомендації з селекції та насінництва шавлії лікарської в 
умовах зрошення півдня України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Работягов В.Д., 
Куценко Н.І., Кутько С.П. Методичні рекомендації з селекції та 
насінництва шавлії лікарської в умовах зрошення півдня України. – 
Херсон : Айлант, 2008. - 74 с. 

 

Анотація   

В рекомендаціях висвітлені ботаніко-біологічна та екологічна 
характеристики культури, генетико-селекційні основи продуктивності, 
особливості онтогенезу рослин залежно від біоекологічних факторів, 
росту й розвитку та особливості селекції і насінництва шавлії 
лікарської.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68093  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Віктор Олександрович, Федорчук Михайло Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Методичні рекомендації із використання ГІС-технологій при 
вирощуванні шавлії лікарської в умовах зрошення півдня України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ушкаренко В.О., Федорчук М.І. Л. Методичні 
рекомендації із використання ГІС-технологій при вирощуванні шавлії 
лікарської в умовах зрошення півдня України. - Херсон : Айлант, 2008. - 
40 с. 

 

Анотація   

Висвітлені головні напрямки використання ГІС-технологій для 
можливості використання комп'ютерних технологій при вирощуванні 
культури з метою оптимізації технологічного процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68094  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Юлія Дмитріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

14 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Сценарий фильма "Евраина (Євраіна)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій повнометражного художнього фільму в жанрі молодіжної 
комедії. Шестеро молодих людей приїжджають підкорювати столицю. 
Чи зможуть вони виконати свої мрії, якщо для цього героям доведеться 
уживатися під одним дахом, віддавати борги та знімати кіно?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68095  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федишин Тетяна 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 "Business Analysis Tool"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68096  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкратова Тетяна 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)  Книга "Выход есть! Профилактика ДЦП, аутизма, задержки 
умственного и речевого развития у детей" ("Вихід Є!")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика роботи з дітьми, які мають вади фізичного та психічного 
розвитку внаслідок ураження нервової системи під час пологів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68097  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "ТЭЛА и ТГВ: своевременная диагностика и лечение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68098  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Тромбоэмболия легочной артерии: рецидивы и легочная 
гипертензия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник висвітлює сучасні уявлення про венозний тромбоемболізм і 
тромбоемболію легеневої артерії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68099  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи трансплантології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений одній з найактуальніших тем медицини - 
трансплантації життєво важливих органів, і відображає сучасні наукові 
погляди та аналіз досягнень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68100  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна  
 

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)  Навчальний посібник "Основы трансплантологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений одній з найактуальніших тем медицини - 
трансплантації життєво важливих органів, і відображає сучасні наукові 
погляди та аналіз досягнень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68101  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Тромбоэмболия легочной артерии: доказательная база по 
лечению и тактика в особых клинических ситуациях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник висвітлює сучасні уявлення про венозний тромбоемболізм і 
тромбоемболію легеневої артерії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68102  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и лечение"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник висвітлює сучасні уявлення про венозний тромбоемболізм і 
тромбоемболію легеневої артерії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68103  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2016  
 

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   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика формування екологічної 
компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито зміст поняття "екологічна компетентність" та 
особливості її формування під час вивчення фізики в основній школі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68104  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротач Петро Петрович, Ротач Олександр 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)  Книга "Матеріали до Українського біографічного словника 
"Літературна Полтавщина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До біографічного словника "Літературна Полтавщина", який охоплює 
період від ХVII ст. до наших днів, увійшли довідки про авторів 
літературних, публіцистичних, критичних творів, спогадів, 
щоденників, перекладів, підручників, навчальних посібників тощо - 
діячів культури, науки, громадсько-політичних і релігійних рухів та 
окремих особистостей, які народилися, вчилися, працювали, померли 
чи поховані на історичній Полтавщині (у межах колишньої 
Полтавської губернії Російської імперії) або були творчо пов'язані з 
цим краєм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68105  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротач Олександр 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)  Книга "Ганна Совачева. Україна таки буде!" Спогади. Статті й 
замітки. Листи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68106  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Василь Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізард Софт" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації електронного документообігу в 
компанії з веб-інтерфейсом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68107  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Василь Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізард Софт" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LS Интранет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Внутрішній портал, призначений для побудови єдиного 
інформаційного простору компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68108  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович (В. Байда)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Крик пугача (друге видання, змінене та доповнене автором)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-популярне есе про характерницьку спадщину українського 
козацтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68109  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович (В. Байда)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Книга "Толока золотого віку (Друге видання, змінене та доповнене 
автором)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Орійська ведична спадщина України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68110  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович (В. Байда)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Політ нічного метелика (Друге видання, змінене та доповнене 
автором)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Езотерична спадщина України, внутрішня духовна культура у 
характерництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68111  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович (В. Байда)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Шлях у невимовне (Друге видання, змінене та доповнене 
автором)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світова езотерична культура.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68112  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn)  
 

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 "Дванадцять відтінків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68113  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Михайло Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Михаил Васильев. Мелодии моей души 
(ноты)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68114  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульженко Сергій Валентинович, Радченко Олексій Леонідович, 
Парасюк Наталія Володимирівна, Чуприна Леонора 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)  Науковий твір "Математична модель перспективного розвитку 
генеруючих потужностей атомної енергетики України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано математичну оптимізаційну модель розвитку 
національної атомної енергетики, яка враховує широкий спектр 
доступних атомних технологій виробництва електроенергії та 
невизначеність умов функціонування в майбутньому, обмовленому 
терміном подовження експлуатації існуючих енергоблоків АЕС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68115  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтар Костянтин Володимирович (Postman)  
 

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 "Context"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Cold side of your bed", "The book song", 
"Sailind and dviving", "Take me home", "Порожні кімнати", "До зірок", 
"Тропічна злива", "Київські вулиці", "Бали і кораблі", "Острів", 
"Сотні різних слів", "Не тікай".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68116  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Неля Іванівна (Неллі Кушнір)  
 

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 музичних творів "Любовь и жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68117  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельов Олександр Георгійович, Серебряков Олексій Георгійович, 
Алтухов Віталій Владиславович, Орлова Євгенія Олексіївна, Кононов 
Олег Миколайович, Руденко Тетяна 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 "ПРОФКАР'ЄРА-UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Батарея тестів "Профкар'єра-UA" - тестова система, яка дозволяє 
проводити профорієнтаційні та профконсалтингові заходи для 
студентів, випускників вишів і дорослих людей, зацікавлених у 
самопізнанні з метою професійного та кар'єрного самовизначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68118  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелиця Жанета Миколаївна, Дмитрієва Ольга Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних посібників з англійської мови для дітей молодшого 
шкільного віку "WELCOME"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68119  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагаєв Микола Миколайович  
 

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)  Навчально-практичний посібник "Судебная медицина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тагаєв М.М. Судова медицина. Навчально-
практичний посібник. / М.М. Тагаєв. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : 
Фактор, 2012. - 1296 с. 

 

Анотація   

Книга підготовлена з урахуванням сучасних науково-практичних 
досягнень судової медицини. У частині І розглядаються питання 
організації судово-медичної служби, загальної  і часткової 
травматології. Частина ІІ висвітлює різновиди судово-медичної 
експертизи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68120  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Управління та оцінювання 
фінансових потоків сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68121  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фінансовий потенціал суб'єктів господарювання аграрної 
галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються теоретичні та комплекс методологічних положень до 
формування фінансового потенціалу, який комбінує системний 
розподіл вартості фінансових ресурсів, ідентифікує ризики 
фінансування в тренді фінансово-кредитного забезпечення сільського 
господарства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68122  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя 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)  Збірник творів "Навчально-методичний комплекс дисципліни 
"Фінансовий аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В НМКД поєднуються теоретичні та методичні аспекти фінансового 
аналізу суб'єктів господарювання за системним підходом щодо 
формування та використання фінансових ресурсів, збереження 
фінансових зв'язків, їх елементів, спрямованих на мобілізацію 
фінансових можливостей підприємств з метою забезпечення параметрів 
прибуткового виробництва, покращення стійкості фінансового стану, 
оптимізації структури фінансування майнових активів, враховуючи 
динамічність змін зовнішнього і внутрішнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68123  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Регулювання та оцінювання 
фінансового потенціалу сільського господарства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поєднання теоретичних та методологічних основ регулювання та 
оцінювання фінансового потенціалу, яке базується на комплексному 
дослідженні фінансового забезпечення сільськогосподарського 
виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68124  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Юрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторсько-технічної документації "Универсальная 
подовая печь "BAKER"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені паспорт, ескізи та 3D-моделі універсальної печі 
"BAKER". В ній можливо запікати практично всі продукти, яким 
необхідна термічна обробка: м'ясо, риба, піца, хліб тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68125  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Юрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторсько-технічної документації "Печь 
универсальная "Мультикухня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені паспорт та креслення мультифункціональної вуличної 
печі - мобільного трансформера, що об'єднує в собі котел з варочною 
поверхнею, мангал, барбекю з приставним столиком, коптильню. Є 
духова шафа для приготування різних страв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68126  
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Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Юрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторсько-технічної документації "Печь 
отопительная конвекционная с системой дожига печных газов 
"Pyrotron". Линейка Кантри 0,01,02,03. Линейка Макси 
0,01,02,03,04,05" Линейка с горячей поверхностью"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені паспорт та креслення високоефективних конверсійних 
печей, призначених для автономного опалення житлових та 
виробничих приміщень об'ємом до 1625 кв. м. Потужність 7-56 кВт. 
Працює на твердому паливі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68127  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляренко Валерій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Модуль з переробки продуктів 
харчування за допомогою сонячного концентратора та система 
переробки сільгосппродукції за допомогою технологічних модулів 
"Садок вишневий" ("Проект "Садок вишневий")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68128  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляренко Валерій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Мікротеплоелектроцентраль на 
твердій біомасі" ("Мікро-ТЕЦ на твердій біомасі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мікротеплоелектроцентраль на твердій біомасі передбачає 
використання піролізного факельного пальника на твердій біомасі, що 
надасть можливість значно зменшити вартість виробленої теплової і 
електричної енергії та суттєво зменшити шкідливий вплив на 
навколишнє середовище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68129  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Іванович, Чернова Любава Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Системний аналіз складних 
організаційних структур управління підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто методику аналізу лінійно-функціональних організаційних 
структур підприємств на основі критеріїв за витратами та утримання і 
якості таких структур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68130  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Любава Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Управление 
кризисными ситуациями на промышленных наукоемких 
предприятиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглянуті можливості управління кризисними ситуаціями як 
детальний контроль здатності управління промисловим наукоємним 
підприємством в особливих умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68131  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звєрєв Валерій Леонтійович  
 

Повне ім'я або 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 "Регенерация - здоровье, долголетие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані основні принципи регенерації організму людини без 
застосування будь-яких медичних заходів. Процес регенерації 
поділений на чотири основні частини, які діють тільки в комплексі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68132  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бринза Ірина Вячеславівна, Ліщина Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Тест-опитувальник схильності до 
переживання рольової кризи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тест-опитувальник диференційовано оцінює рольову кризу окремо за 
статевими ознаками, формує повну системну інформацію про 
психологічні особливості прояву наявної кризи, надає змогу для 
застосування адекватного психокорекційного впливу в психологічному 
консультуванні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68133  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибак Олег Юрійович, Музика Федір Васильович, Пришляк Олег 
Омелянович, Рибак Людмила Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-практичного характеру "Методика 
оцінювання рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних 
якостей водіїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета тестування психофізіологічних якостей водіїв - підвищення 
активної безпеки дорожнього руху та ефективності виконання 
службових завдань шляхом виявлення осіб, які не володіють потрібним 
рівнем розвитку систем організму для їх забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68134  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "ДОЛИНА ЄЛЬФІВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мама розповідає дівчинці Адель про непрості відносини між ельфами 
та леприконами, внаслідок чого квітуча долина ельфів почала 
перетворюватись в болото.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68135  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Кравченко Валентина Олександрівна, 
Шаров Сергій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального призначення 
з курсу "Історія української літератури 40-60-х рр. ХІХ ст. "Апостол 
правди і науки" ("Комп'ютерна програма з історії української 
літератури")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить матеріали до лекцій, семінарів, фотогалерею, 
біографічний опис, тексти, блок контролю, презентації. Електронний 
засіб навчального призначення "Апостол правди і науки" розкриває 
життєпис та творчий потенціал Т.Г. Шевченка та дозволяє студентам 
ВИШів зануритися у надра творчого потенціалу митця слова.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68136  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Шарова Тетяна 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 "Електронний засіб навчального призначення 
з курсу "Історія зарубіжної літератури. Антична література" 
("Комп'ютерна програма з античної літератури")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить матеріали до лекцій, семінарів, фотогалерею, 
біографічний опис, тексти, блок контролю, декілька комп'ютерних 
тренажерів відповідно до тем лекцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68137  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Віктор Іванович, Куроп'ятник Олена Сергіївна  
 

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 "Система контролю плагіату в студентських 
роботах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма являє собою систему виявлення плагіату в 
студентських роботах, є настільним додатком, має власну базу робіт, 
що поповнюється в ході роботи програми. Порівняння робіт 
виконується з використанням графової моделі представлення тексту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68138  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижко Вікторія Володимирівна, Сороколіт Андрій Вікторович, 
Демчук Роман Миколайович, Воронець Іван Сергійович  

 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань хрестовин для стрілочних переводів 
проектів 1740ДН (М1740), 1684.00.000-01"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика містить розроблені методи визначення геометричних 
розмірів, перевірки маркування, контроль хімічного складу та 
механічних властивостей металу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68139  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Лариса Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика "Управління економічною ефективністю 
залізничних туристичних перевезень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68140  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Майя Іванівна, Галян Євгенія Борисівна, Овчаренко Марина 
Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методтка відновлення моторики мовлення у 
інсультних хворих з моторною або моторно-сенсорною афазією 
ProMova 1.0" ("Комп'ютерна програма "ProMova 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68141  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Координатна прив'язка наземних об'єктів за 
космічними знімками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68142  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Лепський В'ячеслав 
Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, Макаренко Світлана 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Меморіально-музейний комплекс 
Реабілітації і Рекреаційної Зони "ІКОНИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО 
СПАСУ, Учасників Бойових Дій, Голодомору та Інвалідів" - історична 
вікова Пам'ять українського народу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачає всебічне обґрунтування цілей і задач для 
функціонування меморіально-музейного комплексу, розробки наукової 
концепції з питань надання реабілітації та соціально-психологічних 
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послуг для інвалідів та осіб, які їх потребують, розглядає шляхи та 
методи реабілітації з урахуванням розвитку науково-практичного 
потенціалу з новітніх технологій в даній галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68143  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Муратова (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)  Вірш "Дитяча сповідь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш створений на підставі бесіди з хлопчиком з Хмельниччини.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68144  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеренко Василь Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кодування і декодування кодів Ріда-
Соломона на основі їх автоматно-графових моделей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма написана мовою С++ і призначена для використання в 
операційних системах Windows++ з використанням програмного 
пакета Microsoft Visual Studio.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68145  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелюк Тамара Мечиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма з додавання, 
віднімання, множення і ділення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68146  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальчук 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 "Grain Track"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 "Grain Track" - це CTRM-система для менеджменту бізнес-процесів 
зернотрейдингової компанії. Складається з модулів для управління 
контрагентами, контрактами, платежами, документами, статистикою і 
звітами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68147  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна, Белікова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Участь прокурора у виконавчому 
провадженні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Участь прокурора у виконавчому провадженні /  С.О. 
Белікова, О.В. Драган. - К. : Національна академія прокуратури 
України, 2016. - 142 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68148  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білера Олег Вікторович, Ковальчук Володимир Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛВУД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль "VIZIRIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена, для відстеження та інформування клієнтів про 
наявність проблемних контрагентів в режимі "Online".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68149  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Johnny Fist (псевдонім)  
 

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 "Совокупность пороков"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68150  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь 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)  Книга "КОЗАЦЬКИЙ ХАРАКТЕРНИЦЬКИЙ ЧИННИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68151  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович, Галех Вікторія Вікторівна  
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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)  Книга "АНТОЛОГІЯ МУДРОСТІ ДАВНЬОГО СВІТУ УКРАЇНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68152  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 

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)  Пісенний текст "З тобою назавжди..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68153  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 

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)  Пісенний текст "Привкус мёда..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68154  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний текст "Я слышу голос сердца..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68155  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 

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)  Пісенний текст "Осяяні серця..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68156  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Тетяна 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 "Абрикосовых душ снегопад" ("Снегопад")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68157  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Тетяна Володимирівна  
 

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 "Синие реки" ("Метро")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68158  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 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 "ROZUMNYKY Математика, 2 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена відповідно до затвердженої програми з 
математики. Програма містить унікальні інтерактивні мультимедійні 
завдання, орієнтовані на вивчення нового матеріалу та перевірку 
засвоєних знань з курсу матиматики для учнів другого класу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68159  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 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 "ROZUMNYKY Абетка від "Розумників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена відповідно до затвердженої програми з 
української мови. Програма містить унікальні інтерактивні 
мультимедійні завдання, орієнтовані на вивчення нового матеріалу та 
перевірку засвоєних знань з букварного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68160  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 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 "ROZUMNYKY Математика, 1 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена відповідно до затвердженої програми з 
математики. Програма містить унікальні інтерактивні мультимедійні 
завдання, орієнтовані на вивчення нового матеріалу та перевірку 
засвоєних знань з курсу матиматики для учнів першого класу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68161  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 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 "ROZUMNYKY EDUGAMES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається із таких модулів: для створення структури додатку, 
конвертації анімацій, для настройки інтерактивних завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68162  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 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 "ROZUMNYKY DRM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система керування цифровими правами, яка складається з модулів 
шифрування контенту, взаємодії програвача і Інтернет-магазину, збору 
і аналізу статестичних даних та програвача з роботи з зашифрованим 
контентом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68163  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 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 "ROZUMNYKY Навчання грамоти, 1 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена відповідно до затвердженої програми з 
української мови. Програма містить унікальні інтерактивні 
мультимедійні завдання, орієнтовані на вивчення нового матеріалу та 
перевірку засвоєних знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68164  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Таю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68165  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric), Сашко Олег 
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 "Не будет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68166  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric), Сашко Олег 
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 расстоянии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68167  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric), Ніколов Дмитро 
Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Без тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68168  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric)  
 

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 "Голая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68169  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric)  
 

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 "Забери моё"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68170  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Казачья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68171  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хамалов Ігор Петрович (Воламах Ігор Петрович)  
 

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)  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  68172  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Оксана Миколаївна, Гайда Анна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрація "Лємурашник/logo2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68173  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатохіна Світлана Анатоліївна, Юсипенко Світлана 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)  Положення про проведення дитячих перегонів "Ми - чемпіони!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Положення є динамічним та постійно вдосконалюваним документом, 
який враховує всі особливості проведення велоперегонів для дітей 
різних вікових категорій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68174  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric)  
 

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 "Як би мені не впасти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68175  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Крістіна Сергіївна, Дубенко Юлія Миколаївна, Дубенко 
Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Джулия в Светозарии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна героїня цієї дитячої історії в жанрі фентезі, 12-річна Джулія, зі 
своїми друзями Сашею і Сергієм опиняються в зоні тимчасового 
порталу і потрапляють в паралельний світ Світозарію, який захопили 
циклопи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68176  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушин Микола Іванович, Спіркіна Оксана Олексіївна, Чубіна Тетяна 
Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ніколи не згасне сяйво слави Героїв (Книга 1)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розміщені біографічні довідки про відомих уроженців 
Шевченкового краю - Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів 
ордена Слави та Героїв України, патріотів української держави, які 
своїми героїчними вчинками славили Черкащину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68177  
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Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіхіна 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 "Принципові положення формування системи 
забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та 
товаровиробників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті викладено авторське бачення проблем поглиблення наукових 
засад та обґрунтування новітніх підходів щодо забезпечення 
екологічної конкурентноспроможності товарів на осонові 
запровадження інструментальних та організаційних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68178  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилова Олена Олександрівна, Будрейко Олена Анатоліївна, Чумак 
Світлана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Опитувальник на прихильність до лікування 
підлітків, хворих на цукровий діабет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник створено як допоміжний інструмент лікарю - дитячому 
ендокринологу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68179  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилова Олена Олександрівна, Будрейко Олена Анатоліївна, Чумак 
Світлана 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)  Наукова праця "Опитувальник для вивчення мотивації у підлітків, 
хворих на цукровий діабет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68180  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилова Олена Олександрівна, Будрейко Олена Анатоліївна, Чумак 
Світлана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Скринінг-тест для визначення 
локус-контролю здоров'я у підлітків, хворих на цукровий діабет І 
типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68181  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

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 "Історико-культурні передумови 
становлення ідеї милосердя й благодійності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68182  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школяр Сергій Петрович, Гриньова Марина Вікторівна, Мастюх 
Катерина Василівна, Гриньова Валентина 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)  Брошура "Прагматичні аспекти розвитку емоційного інтелекту 
студентської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68183  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школяр Сергій Петрович, Гриньова Марина Вікторівна, Мастюх 
Катерина Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Менеджмент авторського соціального проекту "Зелений 
туризм для всіх"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68184  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школяр Сергій Петрович, Гриньова Марина Вікторівна, Кривенко 
Вячеслав Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Менеджмент соціального проекту "Залучення 
територіальної громади Полтави до функціонування місцевого 
дендропарку як рекреаційного та еколого-просвітницького центру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68185  
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Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для виконання 
лабораторної роботи "Дослідження ефективності освітлення в 
виробничих приміщеннях" ("OP LR 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу, імітуючи 
відповідний лабораторний стенд, з можливістю збереження результатів 
в текстовому форматі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68186  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр Васильович, Коваль Костянтин Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика тренінгу "Складання резюме 
для студентів 3-4 курсів навчальних закладів I-IV рівнів акредитації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика підготовлена з метою засвоєння практичних навичок 
складання резюме, застосовує спільну роботу учасників над 
виконанням окремих завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68187  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренєв Микола Михайлович, Водолажський Максим Леонідович, 
Сидоренко Тетяна Павлівна, Фоміна Тетяна Вадимівна, Кошман 
Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова праця "Кваліметрична методика оцінки трансферу наукового 
результату дослідницьких робіт, виконаних в галузі охорони здоров'я 
дітей та підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68188  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика інженерного розрахунку вихрового 
гранулятора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68189  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2016  
 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика інженерного розрахунку вузла утилізації 
газів, що відходять, із застосуванням вихрових контактних ступенів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68190  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фронт Пікчерз" 
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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 "Presenter360 Server"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма-додаток для комп'ютерів з ОС Windows, що 
дозволяє переглядати презентації на купольному екрані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68191  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Meduza360 Server"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма-додаток для комп'ютерів з ОС Windows, що 
дозволяє генерувати візуальні ефекти на купольному екрані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68192  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

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 "Screenberry Control Panel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма-додаток є інтерфейсом користувача, що 
контролює та надсилає команди з керуючого комп'ютера до медіа-
сервера Screenberry Media Server.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68193  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смовженко Юрій Миколайович, 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 "Presenter360 Editor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма-додаток для створення та редагування 
презентацій в купольному форматі, що передбачає ряд функцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68194  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

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 "Presenter360 iPad Control Panel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма-додаток для планшетних комп'ютерів під 
керуванням iOS, що забезпечує зручне управління презентаціями, 
створеними в Presenter360 Editor.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68195  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Катерина 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)  Естрадна пісня "Candy Girl"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68196  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олександр Сергійович (Мамай), Воронюк-Волошина Леся 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повнометражний документальний фільм "Спадок нації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68197  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 1: Контракты. Виды 
контрактов и типы. Как правильно составить и что нужно помнить"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68198  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 2: Торговые марки: 
особенности, составление, регистрация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Торгова марка (знак для товарів та послуг) - це позначення, яке 
використовується для індивідуалізації товарів та послуг однієї особи 
від товарів та послуг інших осіб. Робота описує об'єкти торгової марки, 
звертає увагу на переваги реєстрації торгової марки. Основна увага 
приділена особливостям процесу такої реєстрації в Україні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68199  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 3: Защита в судах. 
Претензии. Как правильно подать и грамотно составить"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Грамотно та переконливо складена Претензія - запорука збільшення 
ймовірності на її задоволення. Робота акцентує увагу на особливостях 
складання та змісту претензії. Для наочного відображення теми автор 
використовує витяги з реальної претензії, ілюструючи найголовніші 
деталі, важливі для правильного її складання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68200  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 4: Взаимодействие 
юриста, пиар, концертного директора, продюсера и артиста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особистий юрист у сфері авторського права відіграє одну з 
найголовніших ролей при врегулюванні відносин між власником прав 
інтелектуальної власності і тими, хто має намір скористатися цими 
правами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68201  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 5: Медиа право. Важные 
моменты при работе с СМИ в области авторского права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68202  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 6: Управление 
авторскими и смежными правами: что это такое, работа с ОКУ и 
Издателями, для контроля сборов роялти?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота розкриває такі поняття як: суть управління авторськими та 
суміжними правами та як саме суб'єкти авторського права можуть 
здійснювати управління власними майновими правами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68203  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 7: Регистрация 
авторских прав. Особенности авторского права для компьютерных 
программ, кино- и телепродукта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Реєстрація авторського права носить необов'язковий характер і є 
правом, а не обов'язком автора чи іншого суб'єкта авторського права. 
Для подання будь-якого об'єкта АП на його реєстрацію необхідно 
виконати ряд формальних дій та заповнити всі офіційні документи, 
затверджені Службою Інтелектуальної власності України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68204  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 9: Авторское право на 
музыкальные произведения: от создания до монетизации прав"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота надає стисле резюме основних питань у сфері авторського права 
на музичні твори.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68205  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 11: Дизайн одежды: от 
создания моделей до формирования бизнеса в рамках защиты 
авторских прав"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мода як мистецтво - результат творчої діяльності дизайнера та 
модельєра. В індустрії моди існує три види захисту інтелектуальної 
власності. Саме ці види, а також принцип дії захисту кожного виду 
автор висвітлює у своїй роботі. Це захист товарного знаку, патент та 
дизайн і авторське право.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68206  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 8: Авторское право на 
фотографии. Вводный курс и порядок защиты прав"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографічний твір - окремий об'єкт авторського права, складний для 
правильної ідентифікації та передачі (відчуження) майнових прав на 
такі об'єкти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68207  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 10: Интернет и авторское 
право: порядок работы, защиты прав, взаимодействие с внешним 
миром"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68208  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Копирайт: Авторское право. Case № 12: PR-агентства: как 
избежать ошибок в работе с клиентами в сфере авторского права и 
взаимодействие с юристом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

PR здійснює рух і розвиток будь-якої сфери діяльності від стадії "ідея" 
до формування суспільної думки про ідею. Успішний шлях від 
початкової стадії до кінцевої залежить від правильно використаних 
інструментів діяльності PR-агентств при роботі із суб'єктами 
авторського права та суміжних прав.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68209  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошова Андріана 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)  Твір образотворчого мистецтва "Чиї це руки?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картина являє собою художнє зображення мапи України у вигляді 
паспорту України синього та жовтого кольорів на сірому фоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68210  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Юрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад книги Валерія Курінського "Autodidactics: Part 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68211  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Юрій Павлович, Хлопова Оксана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство - Видавництво Верховної Ради України 
(Парламентське видавництво) 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія видань "Парламентські слухання" (2015 рік)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та 
виступів, а також інформаційно-аналітичні матеріали із зазначених 
питань. Для працівників законодавчої та виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, наукових установ, навчальних закладів, громадських 
організацій та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68212  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серьогіна Олена Володимирівна, Хлопова Оксана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство - Видавництво Верховної Ради України 
(Парламентське видавництво) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія видань "Збірник стенографічних бюлетенів" (2015 р.)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів пленарних засідань 
Верховної ради України, що відображають хід обговореннь, результати 
голосування проектів законів, постанов та їхніх актів та прийняття 
рішень. Для законодавців, політиків, науковців, представників 
громадського суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68213  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Микола Володимирович, Швиданенко Олександр Іванович, 
Янковський Ігор Миколайович  

 

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 "Комплексна система обробки, аналізу та 
контролю інформації "A-Control"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68214  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Козлов Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система багатофакторної автентифікації - 
QBT.AuthServ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68215  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіп'їчев Дмитро Андрійович (Олександр Фільштейн)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Theoria structurae et praegressi universi" (українською 
мовою)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68216  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіп'їчев Дмитро Андрійович (Alexander Filstein)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Theoria structurae et praegressi universi" (англійською 
мовою)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68217  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіньковська Ганна 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 "Зображення логотипів 
"ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68218  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Дмитро Борисович, Погрібний Олександр 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"УКРЗОЛОТО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68219  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скакаліна Олена Вікторівна, Омельченко Андрій Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
"AllTransControl" управління транспортним парком в умовах 
агропідприємства на базі реляційної моделі даних" ("АІС "АТС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68220  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нахлік Євген Казимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Франківська енциклопедія у 7 томах. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подаються основні відомості про українських літераторів, 
фольклористів і мовознавців - від зачинателів нової української 
літератури до тих, хто потрапив у поле зору І. Франка або за його 
життя залишив висловлювання про нього, бачив його і потім написав 
спогади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68221  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Програна війна..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68222  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

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 Agent Scripting v.1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68223  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 

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)  Пісенний текст "Я слышу голос сердца..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68224  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірсанов Артемій Павлович, Дзюба Сергій Васильович  
 

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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Позивний Бандерас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій військового детективу, трилера на тему боротьби 
українських контрозвідників з російськими деверсантами в умовах 
гібридної війни на Сході України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68225  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Василь Осипович, Радченко Олексій Леонідович, Шульженко 
Сергій Валентинович  

 

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 "Аналітична функція опису параметра моделі в задачах 
оцінювання показників енергетичного об'єкта способом триточкової 
апроксимації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто питання підвищення точності результатів імітаційного 
моделювання широкого класу фізичних об'єктів з мінливими техніко-
економічними показниками, що виконуються на основі детерміновано-
стохастичних моделей для розв'язання економіко-матаматичних задач 
з використанням ймовірнісних методів, в енергетичних системах 
зокрема.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68226  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 

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)  Пісенний текст "Осяяні серця..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68227  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домінік Арфіст (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "...сонце моє серце..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Домінік Арфіст ...сонце моє серце... : поезії / Домінік 
Арфіст - К. : Просвіта, 2016. - 280 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68228  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Игорь Ранин (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Моя звезда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з пісень: "Мы просто не вместе", "Сливаются 
рифмы", "О чем задумался художник", "Последняя встреча", "Старые 
стены", "Письмо деду", "Письмо внуку", "Друг мой Ванька ушел на 
войну", "В сигаретном дыму", "Песня самоубийцы", "Дождь", "Как 
тебя зовут", "Моя звезда".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68229  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поройков Юрий (псевдонім), Игорь Ранин (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Загадай желанье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з пісень: "Опять в лесу", "Луна к стеклу 
прильнула", "А я брожу по улицам", "Загадай желанье сокровенное", 
"Я устал".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68230  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

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 белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Буквоїди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68231  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімова Ірина Іванівна  
 

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)  Посібник "Развитие мелкой техники учеников-пианистов с помощью 
комплекса Ежедневной пальцевой зарядки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений питанню розвитку дрібної техніки учнів-
піаністів музичних шкіл в умовах дефіциту вільного часу у сучасних 
школярів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68232  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лора Винд (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Вне времени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли вірші та проза.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68233  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

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 "Worth seeing (ECTV)" ("Worth seeing")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68234  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моцний Станіслав 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 організації процесу візуалізації та 
аналізу телекомунікаційної топології за допомогою комп'ютерних 
технологій graphAlgsPack"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма graphAlgsPack призначена для дослідження 
топології та аналізу обчислюваних параметрів телекомунікаційної 
моделі з урахуванням критеріїв оцінювання ефективності. Вихідні дані 
охоплюють такі параметри: кількість операцій, час виконання, 
ймовірність виконання за допустимий час тощо. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68235  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каган Діана Траянівна  
 

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 "Збірка авторських прикрас зі 
скла з розписом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить у собі колекцію авторських прикрас зі скла різної 
форми з нанесеними вручну розписами різної тематики: пейзажі, 
квіткові композиції, релігійна та новорічна тематики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68236  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровок Тарас Іванович, Наумов Дмитро Олександрович  
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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 художнього фільму "Шляхетні волоцюги"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події твору розгортаються у 1938 році у східній Польші, а саме  у 
Львові, Варшаві та інших місцях. Детективний сюжет у гумористичній 
формі точиться навколо двох злиденних комедіантів - Шуфлі та Кухлі, 
а також 17 річної дівчини Христини, долею якої вони опікуються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68237  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2016  
 

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. Коростень Житомирської області у вигляді 79 топографічних планів 
на площу в 67,85 кв. км" ("Топографічна зйомка масштабу 1:2000")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68238  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для створення та 
оновлення налаштувань моделей пристроїв АЧР-ЧАПВ 
(автоматичного частотного розвантаження - частотного автоматичного 
повторного ввімкнення) створених в форматі DSL програмного 
забезпечення DlgSILENT PowerFactory "   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68239  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма (модель) в форматі програмного забезпечення 
DlgSILENT PowerFactory для моделювання пристроїв АЧР-ЧАПВ 
(автоматичного частотного розвантаження - частотного автоматичного 
повторного ввімкнення)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68240  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудрак Тетяна Петрівна, Петров Пилип Ігоревич, Жукова Ярослава 
Фрідріхівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Сучасні аналітичні підходи до вимірювання сечовини у 
молоці. Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68241  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

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  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Домработница"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник дає теоретичні та практичні рекомендації щодо організації 
роботи хатньої робітниці. Описано методи роботи, контроль виконання 
основних процесів прибирання приватної нерухомості, догляд за 
гардеробом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68242  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купенко Тетяна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Не кажи про любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68243  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелюк Тамара Мечиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Методичні рекомендації 
щодо використання комп'ютерної програми з додавання, віднімання, 
множення і ділення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68244  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роженцева Євгенія Володимирівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

70 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Для тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Для тебе", "Намалюй", "Осінь", "Туда-сюда", 
"Саксофон", "Не хили". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68245  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа развития сознания "ПУТЬ К 
СОВЕРШЕНСТВУ"  Родиной  Наталии Владимировны. Методическая 
программа ОСНОВНОГО курса (1-я ступень)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68246  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа развития сознания "ПУТЬ К 
СОВЕРШЕНСТВУ" Родиной Наталии Владимировны. Методическая 
программа НАЧАЛЬНОГО курса (0-я ступень)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68247  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабсай Олег Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Дизайн етикеток, інформаційних, рекламних написів 
та малюнків "BUBBLE WAFFLE" ("Дизайн "BUBBLE WAFFLE")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить зображення етикеток, зображення оригінальних 
інформаційних та рекламних написів і малюнків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68248  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ "Міська рада" - модуль 
"Автоматизована інформаційна система "Енергосервіс: облік, 
контроль, економія" ("СКАУ "Міська рада" АІС "Енергосервіс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68249  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ "Міська рада" - модуль "Система 
управління та поіменного голосування депутатів" ("СКАУ "Міська 
рада")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68250  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесюк Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Метод 
просування товарів та послуг у мережі Інтернет "Мультимедійний 
відеомаркетинг" ("Мультимедійний відеомаркетинг")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено метод реклами для просування товарів та послуг в мережі 
Інтернет за допомогою відео".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68251  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипка Олег Юрійович, Гапон Євген 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 "Україна (версія Олега Скрипки/Oleg Skrypka version)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68252  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапон Євген 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 "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68253  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зархін Марк Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Типовий інтер'єр ресторану "Pizza 
Celentano Ristorante"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68254  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матін Володимир Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "АВТОРСКАЯ ШКОЛА ВЛАДИМИРА МАТИНА 
НООСФЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68255  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матін Володимир Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис програми "ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АВТОРСКОЙ ШКОЛЫ ВЛАДИМИРА МАТИНА НООСФЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" ("Программа подготовки ноосферных специалистов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68256  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвцов Дмитро Володимирович, Бут Дар'я Олександрівна, Тітор 
Віктор Васильович, Копп Євгенія 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 "Бібліотека для конвертації голосу PyVAS" 
("PyVAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це розширювана бібліотека мови програмування Python для 
конвертації голосу. Відображає процес автоматичного перетворення 
запису голосу однієї людини на той самий запис з голосом іншої, 
зазделегіть визначеної особи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68257  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грецький Денис 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 "Giver Partners" (для платформы  Android) 
("Giver Partners" )  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє бармену або представнику закладу-партнера 
зчитувати інформацію з програми  "Giver ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68258  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грецький Денис Ігорович  
 

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 "Giver" (для платформы  Android) ("Giver" )  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє користувачам отримувати подарунки в обін на 
фотографію в соціальній мережі, а також дозволяє отримувати бонуси 
за активність в соціальних мережах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68259  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грецький Денис 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 "Giver Partners" (для платформы  iOS) ("Giver 
Partners")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма доступна в App Store і дозволяє бармену або закладу-
партнеру зчитувати інформацію з програми "Giver".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68260  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грецький Денис 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 "The Giver" (для платформы  iOS)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє користувачам отримувати подарунки в обін на 
фотографію в соціальній мережі, а також дозволяє отримувати бонуси 
за активність в соціальних мережах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68261  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веретеннікова Наталія Вячеславівна, Кунанець Наталія 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 "Інформаційний асистент науковця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму розроблено для надання інформаційних послуг у галузі е-
науки усім зацікавленим колам суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68262  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобетяк Тарас Романович  
 

Повне ім'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 "Сальмансея. Книга мандрів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68263  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавринець Юлія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Європа плюс ДНІПРО" 
("Європа плюс ДНІПРО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення застосовується в маркетингових проектах, при організації 
рекламної компанії, фестивалях, конкурсах, збуту та іншої діяльності, 
пов'язаної з маркетингом різноманітних товарів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68264  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукненко Станіслав Вікторович, Гриньків Роман Дмитрович, Роглєв 
Владислав Христович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Віра Холодна. Пристрасті" (фантазії на тему 
кінематографу 1900-х)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68265  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ТРЬОХРІВНЕВИХ ПЛАНІВ БАГАТОФАКТОРНОГО 
ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ТАБУ-
ПОШУКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації пошуку мінімальної вартості 
проведення багатофакторного експерименту з інтервалами варіювання 
на трьох рівнях та визначення послідовності проведення дослідів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68266  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛАНІВ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ТАБУ-ПОШУКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68267  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "НАСТРІЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з 40 малюнків, які містять стилізовані зображення 
елементів обличчя, а саме очей, брів, рота та мімічних зморщок, які 
підкреслюють напрямок погляду та додають загальний настрій 
графічному зображенню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68268  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карповцева Юлія Василівна, Мураховський Сергій  Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка хореографічних творів "15-річна творча діяльність 
Карповцевої Юлії Василівни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68269  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "ВЕСЕЛА НАКЛЕЙКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з 10 малюнків, які містять стилізовані зображення 
елементів обличчя, а саме очей, брів, рота та мімічних зморщок, які 
підкреслюють напрямок погляду та додають загальний настрій 
графічному зображенню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68270  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опис та ілюстрація модифікованої таблиці 
EDTRS № 3 з українськими оптотипами"  ("Модифікована таблиця 
EDTRS № 3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У таблиці застосовуються літери українського алфавіту, які добре 
сприймаються українськими громадянами  та відповідають критеріям  
EDTRS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68271  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опис та ілюстрація модифікованої таблиці 
EDTRS № 4 з українськими оптотипами"  ("Модифікована таблиця 
EDTRS № 4")  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

80 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У таблиці застосовуються літери українського алфавіту, які добре 
сприймаються українськими громадянами  та відповідають критеріям  
EDTRS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68272  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опис та ілюстрація модифікованої таблиці 
EDTRS № 1 з українськими оптотипами"  ("Модифікована таблиця 
EDTRS № 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У таблиці застосовуються літери українського алфавіту, які добре 
сприймаються українськими громадянами  та відповідають критеріям  
EDTRS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68273  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Ірина Віталіївна (Мирослава Кринична)  
 

Повне ім'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 "Документально-художественное 
повествование "О чем плачет скрипка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68274  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебік Євген Валентинович  
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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 "Дизайн печива "Рідне Дніпро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення авторського оригінального дизайну печива торгової марки 
"Рідне Дніпро". Твір може бути використаний в процесі і для 
виготовлення печива "Рідне Дніпро".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68275  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котлярська Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система енергомоніторингу" 
("ІСЕ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68276  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Іван Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База данных общественного транспорта 51 города России 
в GTFS формате"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68277  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

82 

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 "Цветовод"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розроблена для людей, які знають та люблять квіти, трави, кущі. 
Грати можуть від 3 до 5 учасників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68278  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

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 "Полиглот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розроблена для людей, які знають та люблять різні мови світу. 
Грати можуть від 3 до 5 учасників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68279  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амельченко Олена Григорівна  
 

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)  Похідний твір "Гімн України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68280  
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Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Ганна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Выбирай сам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68281  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Жанна Петрівна, Гриненко Павло Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЦ САЛЮС ПЛЮС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DERMOPTICA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів обліку, зберігання і 
аналізу інформації про дерматологічні захворювання пацієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68282  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Григорій Петрович  
 

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 "Струни душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68283  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

84 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Яків Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Английский Букварь" ("Английский Букварь - 
English Primer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Учбовий посібник дає оригінальну методику повного оволодіння 
англійською розмовною та письмовою мовою, побудованою на 
оптимальній системі розуміння англійського мовлення в різних 
ситуаціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68284  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаік Орбелович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Друзьям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68285  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєва Юлія Вікторівна  
 

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)  Твір літератури з ілюстраціями "ПАСПОРТ МАНДРІВНИКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Паспорт, в якому можна закарбувати не тільки приємні моменти та 
емоції, але й зберегти частинку цих вражень для себе, у вигляді напису, 
фото.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68286  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опис та ілюстрація модифікованої таблиці 
EDTRS № 2 з українськими оптотипами"  ("Модифікована таблиця 
EDTRS № 2 ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У таблиці застосовуються літери українського алфавіту, які добре 
сприймаються українськими громадянами  та відповідають критеріям  
EDTRS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68287  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Діна 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)  Твір образотворчого мистецтва "Обкладинка журналу Modern Science - 
Moderni veda"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68288  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ропало Богдан 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 "ZOJE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68289  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вараниця Микола Вікторович, Соколан Юлія Миколаївна, Павлюков 
Іван Олексійович, Іващук Олександр Вікторович, Волобуєва 
Валентина Тихонівна, Коваль Наталія Юріївна, Бондарчук Олексій 
Миколайович, Перепелиця Зоя Іванівна, Коваль Роман Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Медирент" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система графічної та 
електричної персоналізації пластикових карток з чіпом "Персомат" 
("Персомат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68290  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

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 з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ой тут стали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68291  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір для фортепіано "Listen To Yourself"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68292  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Андрій 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)  Книга "Пикасо. Часть первая: Раб. Книга первая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про хлопця Кирила на прізвисько "Пікасо", який потряпляє у 
численні пригоди у дитячому садочку, а потім у школі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68293  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che (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 "В теме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68294  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багунц Олена Самвелівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Положення про проведення програми обміну 
студентами МДПУ імені Богдана Хмельницького з вищими учбовими 
закладами України "Студ-Бумеранг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В авторській програмі визначається організаційно-методологічний 
підхід до формування процесу обміну студентами серед вищих 
навчальних закладів України та їх адаптація до навчального процесу в 
іншому ВНЗ, громадської роботи та відпочинку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68295  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бас Ольга Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертаційна робота "Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку 
після мастектомії в післяопераційному періоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма передбачає комплексний вплив на фізичний, 
функціональний та психоемоційний стан у жінок. Запропонований 
алгоритм реалізації програми відповідно до періодів реабілітації, 
виявлених проблем у пацієнток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68296  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімченко Роман Ігорович (kxxxm)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру  "eternal engine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір  "eternal engine" містить опис пристрою і роботи гравітаційного 
двигуна у блоці з перетворювачем для вироблення електрики 
напругою 220 вольт. Пристрій призначений для побутового 
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використання. До нього можна підключити комп'ютер, пральну 
машину, підключити та зарядити телефон або підключити будь-який 
інший електроприлад.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68297  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почкун Оксана Григоріївна (Ксения Кублановская)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Психологическая игра "Важное о себе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням гри є виявлення прихованих емоцій свого внутрішнього 
"Я", активізація точкового мислення, набуття або переоцінка сенсу 
життя, виявлення власних потреб, усвідомлення внутрішніх і 
зовнішніх ресурсів, пошук талантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68298  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почкун Оксана Григоріївна (Ксения Кублановская)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Психологическая игра "Секреты отношений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Завданням гри є пошук ресурсу, який допоможе поліпшити якість 
особистих відносин. Виявлення бар'єрів і перешкод, пошук і шляхи 
подолання труднощів у відносинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68299  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Фізична модель сили 
зчеплення, яка реалізується між шиною та опорною поверхнею"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядається фізична модель сили зчеплення. Використання 
твору сприятиме ґрунтовному засвоєнню студентами теоретичних 
знань і набуттю професійних компетенцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68300  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

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 (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Волшебный камень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Родина Зайчиків, в особах її головних представників Петра та Марії, 
потрапляє до магічного світу разом. А там... Виявилось, що то не 
тільки магічний світ, а ще й наше з вами минуле. Чародій-лиходій і досі 
живий і продовжує творити зло.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68301  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Ніна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова: Тренувальні тестові 
завдання. Довідковий матеріал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68302  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Ганджа Тетяна Ігорівна, Супрун Алла Олегівна  
 

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 "Диагностика и неотложная помощь при артериальной 
гипертензии и ее осложнениях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Своєчасне виявлення і лікування АГ, ефективний контроль 
артеріального тиску може стати профілактикою ураження органів-
мішеней, запорукою продовження терміну і якості життя пацієнтів, а 
також зменшення ризику серцево-судинних захворювань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68303  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Ганджа Тетяна Ігорівна, Супрун Алла Олегівна, 
Олефіренко Альона Сергіївна  

 

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 "Этапы оказания помощи больным на догоспитальном этапе 
при фибрилляции предсердий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетапність в наданні допомоги пацієнтам з ФП дозволяє лікарю 
екстреної медичної допомоги вибирати правильну тактику ведення 
хворого, попередити можливі ускладнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68304  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Высший пилотаж в сексе" ("ВПС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій спрямований на те, щоб допомогти жінкам розкрити свою 
чуттєвість та сексуальність коханки. Програма вчить знати, відчувати 
та розуміти все про секс у всіх його проявах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68305  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Высший пилотаж в отношениях" ("ВПО ЧХМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій спрямований на створення гармонійних відносин з собою і 
створення власного образу життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68306  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Высший пилотаж в жизни" ("ВПЖ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій спрямований на те, щоб допомогти знайти своє 
призначення, почати свою справу або по новому подивитися на бізнес.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68307  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофіменко Вікторія Миколаївна, Горбик Роман Олександрович  
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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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного художнього фільму 
"Дауншифтинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68308  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

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 2.2: MLIS GAO 2.2, 
LVP MLIS GAO 2.2, AWP MNIS GAO 2.2 и OM GAOml 2.2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програми призначені для знаходження в звичайному і мережевому 
режимах, а також на будь-яких мовах інтерфейсів оптимального 
компромісу між вартістю та часом виконання заданої сукупності 
звичайних і вкладених ланцюжків зв'язаних операцій, направлених на 
досягнення поставленої цілі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68309  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

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 "Сільська дискотека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68310  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2016  
 

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 "Стерва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68311  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Юрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України. 7 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68312  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмола Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Соціально-побутове орієнтування. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68313  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьова Олена Валентинівна, Гнатенко Вікторія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68314  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна, Дмітрієва Маріанна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література. 5 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68315  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєзін Андрій 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 "Новый год на зоне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68316  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєзін Андрій 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 "Афган"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68317  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

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 двух многоязычных 
программ оптимизации обслуживания клиента ресторана: MP OOR 1.2 
и MP OROR 1.1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програми призначені для знаходження в звичайному і мережевому 
режимах, а також на будь-яких мовах їх інтерфейсів оптимальних 
стратегій вкладення грошових коштів локальним і віддаленими 
клієнтами підприємств громадського харчування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68318  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вадіс Наталія Петрівна (Наталі Вадіс)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій та прози "Відродження неминуче"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68319  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярний твір "Мечта за 100 дней"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68320  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

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 без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осяяні серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68321  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

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 без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я слышу голос сердца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68322  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Девятая тетрадь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68323  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ігор Федорович, Ткаченко Костянтин Ігоревич, 
Мірошниченко Вікторія Ігорівна  

 

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 "Some features of the heterogeneous diffusive nucleation 
and their use to from new type microstructures and eliminate chemical 
nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Базуючись на результатах власних експериментальних досліджень 
виконано теоретичний аналіз гетерогенного дифузійного зародження в 
реальних кристалах. Розглянуто вплив температури на кількість 
стабільних зародків у місцях з різними енергіями активації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68324  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушуєв Денис Антонович, Чернова Любава Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Иммунный механизм 
управления угрозами программ развития наукоемких производств в 
турбулентном окружении"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз існуючих моделей і методів управління загрозами у програмах 
розвитку таких виробництв. Розглянута трирівнева модель 
наукоємного виробництва в рамках інституційного, управлінського та 
технічного рівнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68325  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаращук Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Приключения молодого Пандуса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія панди на ім'я Пандус з планети Пандєя, який мандрує і падає на 
Землю через портал. Він зустрічається з земними звірями, піратами, 
займається пошуком піратських скарбів з професором Смітом і його 
друзями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68326  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холод Сергій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Синергетичний підхід щодо стратегічно-
ситуативного адаптивного управління інноваційним розвитком на 
мезорівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено концепцію, в основу якої покладено ефективне 
використання соціального потенціалу, як фактора інтелектуалізації 
соціально-економічних процесів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68327  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ройлян Микита Михайлович  
 

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 "Хіли (Heely)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою опис виду легкого жіночого взуття для теплих пір 
року, що закріплюється на нозі завдяки різноманітним стрічкам, 
ремінцям, шнурам, шарфам та іншим будь-яким видам ремінців різної 
довжини, ширини, кольору, текстури та матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68328  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "ДОЗАТОР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дозатор призначений для дозування сипкого матеріалу. Креслення 
дозатора містять складальний кресленик, специфікацію до нього та 
креслення елементів, які є його складовими.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68329  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Подання складових елементів 
передач у середовищі автоматизованого проектування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується 
параметричний підхід до побудови ЗD-моделі зубчастого колеса в 
пакеті Autodesk Inventor із застосуванням "параметричної оболонки". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68330  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шах Тетяна Володимирівна (Shahova), Поляков Сергій 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відстань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня написана як ода коханню на відстані. Передає силу почуттів та 
світлих спогадів про людину, котра подарувала незабутні моменти, 
тепло та любов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68331  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шах Тетяна Володимирівна (Shahova), Поляков Сергій 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В аэропорту" ("Last call")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня відображає доленосну ситуацію - кохання з першого погляду. 
Передає відчуття флірту, зацікавленості, симпатії. Проте драматичний 
момент розлуки, через різні напрямки польотів та тривожне 
оголошення "Last Call" на посадку, спричинив швидку розлуку, не 
залишивши жодного контакту, телефону чи хоча б прізвища.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68332  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатенко Лілія Валентинівна, Вітухін Руслан Борисович, Морозевич 
Катерина Юріївна, Шашкун Андрій Миколайович  

 

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 "Урок Магії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створене писання свідчить - "Заволодій кришталевим оком та 
отримаєш усе, що недосяжно для інших... Чаклунство, таємна магія, 
мова тварин та птахів - усе підкориться Володарю Кришталевого 
Ока".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68333  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатенко Лілія Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до художнього повнометражного пригодницького фільму 
"Урок Магії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створене писання свідчить - "Заволодій кришталевим оком та 
отримаєш усе, що недосяжно для інших... Чаклунство, таємна магія, 
мова тварин та птахів - усе підкориться Володарю Кришталевого 
Ока".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68334  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Шо Ты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісню виконує група "Na Predele".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68335  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімашенко Наталія Олександрівна, Примаченко Олена 
Олександрівна (Міхальчевська О.О.)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Английский язык"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68336  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімашенко Наталія Олександрівна, Примаченко Олена 
Олександрівна (Міхальчевська О.О.)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англійська мова для дітей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68337  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татіана Шубенкова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезій "Мысли вслух. Избранные стихотворения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій на різну тематику у яких Татіана Шубенкова щиро 
ділиться своїми роздумами, почуттями, емоціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68338  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корзун Сергій Костянтинович  
 

Повне ім'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 "ZSK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68339  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрушків Галина Романівна  
 

Повне ім'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 "TAJIMA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68340  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Михайло Григорович, Тютюнник Тетяна Яківна  
 

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)  Розділ статті "6. Теоретичне забезпечення нових практичних 
результатів моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доведені нові теореми та запропоновані нові алгоритми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68341  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Андрій Ігорович, Кітайгородська Олена Вікторівна  
 

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 "Опис 
теоретичних основ та практичної методики економічного водіння 
легкового автомобіля" ("Экономичное вождение легкового 
автомобиля")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено опис фізичних та економічних принципів 
економічного водіння легкового автомобіля, а також описані прийоми, 
що дозволяють досягнути максимальної економії палива під час 
експлуатації легкового автомобіля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68342  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2016  
 

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, літературний письмовий твір (поезія), 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень ліричного характеру про кохання. За допомогою кохання 
можна змінити світ. Саме цю думку автор і прагне донести до своїх 
слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68343  
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Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрій Олександр Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Как написать концепцию бизнес-плана для 
предприятий малого и микробизнеса. Конспект лекций"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68344  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ольга Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного анімаційного фільму "Мій друг ЕРЗО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія про зустріч двох самотностей - рожевого фламінго Ерзо та 
баби Марусі з села Укропи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68345  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васьків Микола 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)  Монографія "МАҐТИМҐУЛИ ПИРАҐИ (МАХТУМКУЛІ ФРАГІ) 
літературний портрет" ("МАҐТИМҐУЛИ ПИРАҐИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У літературному портреті викладаються факти біографії геніального 
туркменського поета XVIII ст. МАҐТИМҐУЛИ ПИРАҐИ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68346  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васьків Микола Степанович, Саєнко Валентина Павлівна  
 

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 "Наталя Кузякіна. Театрознавчі студії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До видання увійшли окремі театрознавчі праці, які публікувалися 
раніше в окремих періодичних виданнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68347  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "Тисни на газ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чотири жінки у віці трохи більше тридцяти: акторка Ірина, 
домогосподарка Анжела, викладач бальних танців Ольга та  
безробітна Оксана, приходять в автошколу, бо вірять, що водійські 
права та вміння класно водити автомобіль допоможуть змінити їхнє 
життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68348  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Вадим Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Все що хочеш"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68349  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцько Петро Степанович  
 

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 "Спосіб відтворення епюрів у структурних парах 
сузір'я Галактики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерференційна структура цифрової Галактики розкриває будову пар 
сузір'їв і відтворює їх епюри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68350  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Владислав Миколайович, Соколова Єлизавета Валентинівна, 
Киселиця Людмила Іванівна, Бокач Руслан Євгенійович, Бригинець 
Яна Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тіньова постановка "Save the Earth"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений проблемі тотального забруднення навколишнього 
середовища і знищення людиною тваринного світу внаслідок своєї 
життєдіяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68351  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Збірник питань та відповідей з інтелектуальної 
власності. Частина 2. Патентне право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник скаладається з трьох систематизованих частин, що містять 
стислі положення прав інтелектуальної власності. Патентне право 
формує базові знання з промислової власності. Матеріал викладено у 
формі запитань та наданих відповідей, що базуються на чинному 
законодавстві України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68352  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Юлія Вікторівна, Рижкова Галина 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)  Опис "Проект розважального комплексу на колесах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розважальний комплекс на колесах являє собою  автобус, що рухається  
пізнавальним туристичним маршрутом, зі спеціально розробленим 
інтер'єром. Перевагою розважального комплексу є присутність 
виключно кола друзів. Тематичні тури залучать додаткову увагу 
гостей міста. Оформлення свят "на колесах", можливе поєднання 
поїздок включно з тематичними екскурсіями є відмінною ознакою 
проекту.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68353  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Аналіз окремих напрямів формування 
моделі державної політики в сфері благодійності та меценатства в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68354  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Правове регулювання благодійності в 
США: досвід для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68355  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталка Фурса (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка новел та оповідань у двох книгах "Зінське щеня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка малої прози представлена двома книгами "Картата хустка" та 
"Завжди поразка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68356  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Запоріжжя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить зображення пам'яток міста.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68357  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровський Ігор Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Збірка схем для вишивання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка різноманітних схем для вишивання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68358  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абаєв Рінат Рінатович  
 

Повне ім'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 фільму "ВЕШТИЦА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій художнього фільму в стилі фентезі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68359  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Теоретико-методологічні засади 
комплексного вирішення завдань фізичного виховання студентів"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

112 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито та обґрунтовано сучасні погляди та трактування 
основних положень методики психолого-педагогічних досліджень 
системи фізичного виховання студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68360  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Основи методики підготовки студентів у 
гирьовому спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито та обґрунтовано сучасні погляди та трактування 
основних положень методики навчання і підготовки студентів-
спортсменів масових розрядів та високої кваліфікації у гирьовому 
спорті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68361  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Фізичне виховання. Навчальна 
програма для вищих аграрних навчальних закладів України III-IV 
рівнів акредитації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито, обґрунтовано та приведено у відповідність зміст 
засобів фізичного виховання студентів-аграріїв до сучасних досягнень 
фізкультурно-оздоровчої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68362  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
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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 сили у студентів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито концептуальні та практичні аспекти силової 
підготовки студентів під час навчання, представлено види силових 
якостей, методи силової підготовки та засоби розвитку силових 
якостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68363  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Правила техніки безпеки і 
профілактики спортивного травматизму на заняттях з фізичного 
виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено характеристику травматизму під час занять 
фізичною культурою і спортом, розкриті причини і заходи щодо 
попередження травматизму, обґрунтовані конкретні рекомендації з 
профілактики травм у різних видах спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68364  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

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 "Вплив занять фізичними вправами на 
швидкість перебігу розумових процесів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито та обґрунтовано шляхи активізації швидкості 
перебігу розумових процесів у студентів під час занять фізичною 
культурою і спортом, визначено вплив фізичних вправ на 
інтулектуальну діяльність студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68365  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптєва Ірина (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до пісні "Мы расстались с тобой внезапно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68366  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптєва Ірина (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до пісні "Любовь на троих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68367  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптєва Ірина (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Слова до пісні "Иди к своей цели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68368  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичкан Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до аудіотвору мультиплікаційного фільму з робочою назвою 
"Клара"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68369  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (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 "Fairy tale"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68370  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Temptation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68371  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко 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 "Лазерний тир LaserTir"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відточування стрілецьких навичок в 
учбових закладах, військових частинах, а так само для розважальної 
стрільби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68372  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амігуд Діма 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)  Збірник дитячих ілюстрацій "Маскоти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 7 оригінальних малюнків, кожен з яких 
відображає казкових персонажів джунглів. На малюнках зображені 
тигр, змія, жирафа, пантера, папуга, ведмідь та мавпа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68373  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павло Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб неперервного наскрізного навчання, 
самовдосконалювання та виховання суб'єктів освітнього середовища з 
урахуванням динаміки можливих змін порядку проведення ЗНО та 
вимог до тестів ЗНО - "Версія навчального закладу ХХХХ, опорної 
школи ОООО, гімназії АААА, ліцею ВВВВ тощо" ("Спосіб UA/CA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Державні концепції "Школа майбутнього", "Нова українська школа" 
та "Оперна школа" потребують не тільки тюнінгу існуючої 
національної системи освіти, але й її змістовного наповнення. Даний 
спосіб забезпечує рівний доступ всіх суб'єктів освітнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68374  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Лук'яненко Сергій Миколайович, 
Бондаренко Марина Володимирівна, Петрушкевич Ірина Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Вісник МСФЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціалізоване періодичне видання про практику застосування в 
Україні міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68375  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Лук'яненко Сергій Миколайович, 
Бондаренко Марина Володимирівна, Петрушкевич Ірина Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вісник МСФЗ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціалізоване періодичне видання про практику застосування в 
Україні міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68376  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Билина Петро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Військовий нотатник з 1.08.2014 року до 29.10.2015 
року "Війна кличе" ("Війна кличе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У нотатнику є записи рядового солдата-міліціонера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68377  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельяненко Ярослав Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка проведення одноденного екскурсійного туру 
"ЧОРНОБИЛЬ ТУР" / "CHORNOBYL TOUR" / "CHERNOBYL 
TOUR" / "CHERNOBYLTOUR" ("Chornobyl Tour")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений одноденний тур з відвіданням Чорнобильської Зони, міст 
Чорнобиль і Прип'ять та Чорнобильської АЕС. Подорож до Чорнобиля 
здатна за один день змінити погляд на звичайне життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68378  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куницький Сергій Володимирович, Піддубний Сергій Миколайович, 
Цибулькіна Ганна Володимирівна, Білошапка Інна Сергіївна, Косяк 
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Михайло Олександрович, Бурмицький Олександр Борисович, 
Сілецький Олександр Миколайович, Зволінська Валерія Сергіївна, 
Доду Саманта Джарджівна, Мизюк Денис Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис науково-розважального шоу "Оттак мастак" ("Телепрограма 
"Оттак мастак")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі показується практичне застосування науки в побуті, що 
дозволяє поліпшити особистий комфорт глядача. Крім порад щодо 
застосування науки, програма висвітлює різні наукові експерименти та 
подає інформацію в пізнавально-розважальному ключі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68379  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Владислав Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Ната"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68380  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Термінологічна 
основа та методичний підхід до оцінювання загального енергетичного 
потенціалу деревної біомаси лісів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропонований методичний підхід до оцінювання загального 
енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів передбачає її 
диференціацію на три основні складові (види): дров'яна стовбурова 
деревина, лісові деревні відходи та лісопромислові деревні відходи. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68381  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання загального енергетичного потенціалу різних видів деревної 
біомаси лісів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика дозволить здійснити кількісну оцінку 
показників загального енергетичного потенціалу різних видів деревної 
біомаси лісів як інформаційного інструментарію для сталого та 
багатоцільового використання лісових ресурсів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68382  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "ГЕРОЇ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68383  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашко Володимир Олександрович, Кривко Сергій Антонович, 
Осадчук Андрій Михайлович, Сєров Микола Вікторович  
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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 Screen Capturing v. 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68384  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

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 Recording v. 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68385  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

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 Quality of Service v. 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68386  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Олександр Вікторович, Збаранський Андрій Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Лампа майбутнього"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це оригінально виконане, стилізоване зображення лампи майбутнього. 
Художнє оформлення представляє зображення в двох частинах. Верхня 
частина зображення - це розсіювач лампи, розділений на кілька 
складових, які символізують плюси даного пристрою. Нижня частина 
зображення - це цоколь лампа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68387  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєв Валентин Валентинович  
 

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 "Любить - значит жить (2016)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68388  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Релігія сучасного характерництва (книга-роздум)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга, як бачить читач з її назви, є роздумом над тим, якою 
повинна бути релігія сучасного характерника. Вона розкриває ті 
приховані аспекти перспектив розвитку сучасного характерництва, які 
в більшості своїй замовчуються або ігноруються в козацькому 
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середовищі. Сьогодні прийшов час одкровень. Прийшов час зняти 
завісу з Істини. Прийшов час відверто та голосно розказати те, про що 
шептались не одну сотню років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68389  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Мирославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для визначення оптимальної кількості сил і 
засобів пожежогасіння для ліквідації пожежі в приміщені цеху 
деревообробного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68390  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Мирославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для визначення оптимальної кількості сил і 
засобів пожежогасіння для ліквідації пожежі на відкритому складі 
круглих лісоматеріалів деревообробного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68391  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтрушайтітє Дана Томасівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Земля одна..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір стосується патріотичної лірики, написаний на слова 
автора і виконується у супроводі фортепіано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68392  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтрушайтітє Дана Томасівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Материнська хата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір стосується патріотичної лірики, написаний на вірш 
Раїси Никитенко "Материнська хата" і виконується у супроводі 
фортепіано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68393  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінько Ігор Степанович, Ільчук Назар Григорович, Петрик  Ірина 
Іванівна, Пальчик Петро Анатолійович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Content Travel Network Local content & 
merchant solution"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації роботи агенств - продажу 
клієнтам послуг (авіа, ж/д, готелі, автобуси, страховки, аероекспрес).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68394  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
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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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис психологічної настільної гри "Угадай меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна настільна гра - інструмент в роботі психолога з 
підлітками від 12-ти років. Її може проводити і будь-який дорослий без 
психологічної освіти. Гра дозволяє провести діагностику особистості 
підлітка і того, що є важливим в його житті, допомагає зміцнити 
навички комунікації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68395  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюгіна Лариса Михайлівна, Чупріна Олександра Святославівна, 
Єгоров Ілля Сергійович, Цвєтков В'ячеслав Сергійович, Нідзельський 
Андрій Петрович  

 

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 "Як ми стали добровольцями"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм показує процес формування добровольчого руху у 2014-2015 
роках, а саме історію бійців батальйону "Донбас". Це мозаїка портретів 
тих, хто першим став на захист Батьківщини, тих, хто вийшов з 
Іловайського котла і тих, хто назавжди залишиться живим в нашій 
пам'яті та на екрані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68396  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Анна Сергіївна, Косінова Олена Валеріївна, Лисун Анна 
Олександрівна  

 

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)  Аудіовізуальний твір "Where is our home?" ("Де наш дім")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альманах "Де наш дім?" складається із короткометражних фільмів 
молодих українських режисерів. Кожна історія - це розповідь по любов 
до рідної землі та боротьбу за неї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68397  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюгіна Лариса Михайлівна, Чупріна Олександра Святославівна, 
Банніков Іван Леонідович, Цвєтков В'ячеслав Сергійович, Іванько 
Ігор Олегович, Лизогуб Христина Вікторівна, Дондюк Микола 
Юрійович, Нідзельський Андрій Петрович  

 

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 "Bogdan's happiness" ("Богданове щастя")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про те, як такі прості речі як посмішка, добре слово, щире 
спілкування породили довіру і дружбу, знищивши стереотипи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68398  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ева Акменс (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 "Мой миллион жизней. Книга первая. Железный город"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художній твір у жанрі антиутопія.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68399  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локарев Валентин Іванович, Локарев Сергій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Система зависимостей для расчета рабочих характеристик 
асинхронного электропривода. (Формулы Локаревых)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті описані формули розрахунку робочих характеристик 
асинхронного електропривода, які придатні для проектування 
електропривода. Формули дозволяють точніше розраховувати 
електромеханічні характеристики як при номінальному навантаженні, 
так і під час пуску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68400  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Вячеслав Олександрович, Ушеренко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Управління формуванням компетентностей 
здобувачів вищої освіти шляхом використання хмарних сервісів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусєв В.О., Ушеренко С.В. Управління формуванням 
компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом використання 
хмарних сервісів // Науковий твір "ScienceRise: Pedagogical Education" - 
2016. - № 8(4). - с. 18-28. 

 

Анотація   

Розкрито змістовне наповнення предметної і діяльнісної складових 
освітнього процесу та їх взаємозв'язки з формуванням ключових 
компетентностей у здобувачів вищої освіти (ЗВО) в умовах 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 
Позиціоновані переваги використання хмарних сервісів сучасних ІКТ в 
освітньому процесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68401  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небога Сергій Валеріович (Колдун Агобен)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

128 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Таро Небоги" ("Карты Таро Небоги")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68402  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алена Жемчуг (псевдонім), Алішер Анна Вікторівна, Матюшенко 
Євген Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "No more goodbyes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68403  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Demian Feriy (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 малюнків "Demian Feriy - Artworks 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68404  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Корабли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні "Беги", "В Интернете", "Выключи свет", 
"Корабли", "Крепкими нитями", "Никогда", "Просто молчи", "Ты не 
правильно понял".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68405  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загорулько Костянтин Віталійович, Булава Євген Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Eco Sweets"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68406  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загорулько Костянтин Віталійович, Булава Євген Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"BULAVA&KO"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68407  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Кандєєва Віра Валеріївна, Захарченко 
Наталя Вячеславівна  

 

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 "Методичне забезпечення формування інноваційно-
інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах кризового 
стану економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичне забезпечення формування інноваційно-
інвестиційної стратегії промислового підприємства у складі: системи 
факторів, які впливають на формування стратегії, та принципової 
схеми формування стратегії. Розроблено рекомендації щодо 
застосування комплексного технологічного менеджменту та 
інтегральної форми організації інноваційно-інвестиційної діяльності 
промислового підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68408  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Ширяєва Людмила Володимирівна, 
Кандєєва Віра Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування інноваційної стратегії промислового 
підприємства на основі використання інструмента "технологічний 
аудит"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є розробка методичного підходу до формування 
інноваційної стратегії промислового підприємства на основі 
використання заходів технологічного аудиту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68409  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихогуб Віталій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Сертифікат "CERTIFICATE 
"DIAMANT 13 jewelry factory" ("Сертифікат")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст, зображення і таблиця, що використовуються для експертної 
оцінки діамантів та дорогоцінного каміння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68410  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Аналогова модель логістичної 
системи виробничих підприємств олійно-жирової галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано аналогову модель логістичної системи підприємств олійно-
жирової галузі з урахуванням матеріальних потоків. Визначено основні 
підсистеми логістичної системи галузевих підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68411  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

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)  Літературний сценарій "SlovaEnglish"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є оригінальним типовим сценарієм для серії уроків з вивчення 
слів іноземною мовою на прикладі англійських слів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68412  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордон Дмитро Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Збірник 2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить різноманітні музичні композиції, саундтреки та музику до 
відеоігор, які складені автором у період з січня по липень 2016 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68413  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобець Ірина 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)  Програма тренінгового профорієнтованого та мотиваційного курсу 
для школярів та молоді в рамках додаткової освіти "Свідома освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інноваційна програма для школярів, яка включає: мотиваційні 
тренінги для школярів різних категорій, творчі клуби, волонтерські 
проекти, профорієнтаційні конференції, програми інтенсивного 
заглиблення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68414  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панова Євгенія 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 "Реєстр територіальної громади" ("КП "РТГ") 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реєстрації всіх громадян, які проживають на 
території населених пунктів, з метою обліку населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68415  
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Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панова Євгенія 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 "Центр соціальних послуг" ("КП "ЦСП")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого надання соціальних 
послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68416  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

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 
"Стандарт організації України. Монолітні дорожньо-будівельні 
матеріали. Метод випробування на втому. СОУ 45.2-00018112-058:2010. 
Проект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В проекті стандарту встановлено метод та порядок проведення 
випробувань монолітних дорожньо-будівельних матеріалів з 
визначення показника втоми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68417  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушакова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання позаштатних ситуацій, що 
ініціюються торсіонними коливаннями бурильних колон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізовано методику моделювання критичних станів бурильних 
колон у надглибоких криволінійних свердловинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68418  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль ЗА 
ОБОРОНУ РІДНОЇ ДЕРЖАВИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола та з'єднується з прямокутною колодою, 
обтягнутою стрічкою. В центрі медалі, на тлі синьо-жовтого прапора і 
орнаменту, - Герб України та фігура козака і сучасного воїна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68419  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцехівський Олексій Валерійович, Будяков Олександр Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Voytsekhivskyy iOL Commander" ("ViOL 
Commander")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена та створена для застосування в галузі медицини, 
а саме в офтальмології, для визначення оптичної сили штучної 
інтраокулярної лінзи при виконанні операцій з видалення катаракти 
та імплантації в око штучного кристалика.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68420  
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Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО), Сухін Володимир 
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 "Две половинки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68421  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

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 "Гадалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68422  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Современные 
технологии финансовых преступлений против государства, компании, 
личности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В творі викладено інформацію щодо сучасних технологій фінансових 
злочинів проти держави, компанії, особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68423  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ современные практики и 
методы противодействия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі викладено інформацію щодо недобросовісної конкуренції в 
сучасній господарській діяльності, в конкурентній боротьбі фірм, 
конкуренції в полі політичних ризиків, недобросовісної конкуренції або 
шахрайства в роботі інвестиційних фондів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68424  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцько Петро Степанович  
 

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)  Науковий твір "Спосіб розв'язку селевкідських числових стовпців на 
моделі Галактичної Числової Пепсидри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розв'язками задач є побудова почергової кругової векторної структури 
на моделі ГаЧП та визначення впливу Галактичних проекцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68425  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Ах зима-зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про зиму та зустріч Нового року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68426  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Блондинка-мулатка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про літо, море, відпочинок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68427  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Третий тост"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про побажання та красу жінок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68428  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Подожди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про щире кохання, зустріч та прощавання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68429  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Зоряне небо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня присвячена коханню та зоряному небу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68430  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Без тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68431  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Тебя увидел я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про зустріч з коханою людиною  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68432  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александра Хлопушкина (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Путеводитель по сексу" эротико-
сатирическое пособие в стихах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про бажання і мрії жінок в сексуальному житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68433  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхо Олена Антонівна, Гакало Оксана Ігорівна, Гущук Ігор 
Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з розрахунку індексу рівня 
ризику, що виникає при забезпеченні населення питною водою" 
("Методика оцінки рівня ризику при забезпеченні населення питною 
водою")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні підходи, що представлені у рекомендаціях, можуть бути 
використані при оцінці рівня ризику в будь-якому регіоні України. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

140 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68434  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Шкільне життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68435  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мамине подвір'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68436  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник текстів до пісень "Шолпан 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Танец голубей", "Аленький цветочек", "Люблю", 
"Ты, повсюду ты", "Турция", "Разные орбиты".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68437  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стреж Людмила Василівна  
 

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 "Коррекционно-развивающая программа по работе с 
детьми "Минутки арт-терапии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68438  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стреж Людмила Василівна  
 

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 "Навчальна програма "Психолого-педагогічний 
супровід дітей методами арт-терапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68439  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роздобудько Ірен Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Джури козака Швайки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Романтичний, містичний, історико-пригодницький сюжет для 
сімейного перегляду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68440  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безуглий Михайло Олександрович, Павловець Микола 
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 "Еліпсоїдальна фотометрія (Ellipsoidal 
Photometry)" ("BT Mod")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для дослідження поширення оптичного 
випромінювання в розсіювальному середовищі та еліпсоїдальній 
фотометричній системі. Програма дозволяє здійснювати моделювання 
при різних параметрах падаючого випромінювання, а також забезпечує 
графічне представлення ймовірних вихідних характеристик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68441  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маєвська Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Возможно, я вернусь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Слово "кохання" в цій книзі зустрічається єдиний раз: в анотації. Тим 
не менше, кожний рядок історії - про нього. А ще про ніжність - легку, 
наче пір'їнка. Про пристрасть, яка обпалює оголену душу чистим 
спиртом.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68442  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Катерина Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "IF I try"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68443  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Аліна 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)  Опис "Образовательный  проект "Fashion design class"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект заснований на авторській методиці та передбачає  навчання 
дизайнерів одягу, інформування та рекламу різних напрямків, таких як 
просвітницька та освітня діяльність, організація та проведення модних 
показів, конкурсів тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68444  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MITCH (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 "Johnny"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68445  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Юлія Олександрівна, Петров Ігор Леонідович, Пуленко 
Ірина Анатоліївна, Сазикіна Тетяна Павлівна, Черняєва Ірина 
Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англійська мова для державних службовців 
(English for Public Administration) [Електронний ресурс]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник рекомендується використовувати слухачам та аспірантам, 
які здобувають вищу освіту в галузі знань "Державне управління", для 
вдосконалення своїх практичних знань з англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68446  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Інна Анатоліївна  
 

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 для дітей "Соняшник та Чорнобривчік. Пригоди у пошуках 
каменю Сили"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка присвячена сучасним дітям 7-12 років. Цікавий сюжет, 
надзвичайні пригоди, чудові герої. Казка легко читається, а також 
формує чіткі морально-етичні принципи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68447  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксандер Рейн (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Авто Вонт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це зображення стилізованого легкового, на кшталт спортивного, авто, 
що виконане у стилі мультиплікаційного персонажа, одухотворений 
вигляд якого підсилений зображенням круглих фар із темними 
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зіницями очей та нависаючим ланцевим фігурним утворенням, що 
нагадує вухо зайця або іншої мультяшної тваринки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68448  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волобоєв Микита Ігорович  
 

Повне ім'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 "ХХ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення у вигляді накресленого контурною жирною 
лінією еліпса, в який вписане зображення штрихами тотожної 
товщини, сполучене із його твірною бічними кінцівками, фігурне 
переплетіння зигзагоподібних ліній, що нагадує два зіставлені знаки "Х".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68449  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмин Богдан 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)  Стаття "Таємниця єгипетських пірамід (оновлена гіпотеза)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть оновленої гіпотези полягає в тому, що піраміди одночасно були і 
величезними солеварнями і дистиляторами води, які працювали за 
допомогою сонячної енергії. Піраміди, а також мастаби і "піраміди 
цариць" були покриті герметичними прозорими куполами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68450  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюх Микола Федорович, Цюх Іванна Миколаївна, Кощановський 
Андрій Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-освітній твір "Клініка превентивної медицини" - практична 
модель трансформації медичного простору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані базові підходи трансформації медичного простору в 
процесах створення клінік первинної медицини з реалізацією в них 
дослідницьких динамічних методів профілактичного характеру на 
прикладі обстежень за допомогою  УЗД та інших методів досліджень 
для наступної корекції способу життя людини при мінімілізації 
фінансових витрат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68451  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрий Ильинский (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Ловушка для Кэсси Кэт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з оповідань: "Красный камень", "Девушка с 
Ретчидстрит", "Каменные челюсти", "Секретная записка", 
"Героический поступок", "Ловушка для Лэсси Кэт".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68452  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцкало Іван В'ячеславович (Иван Славин)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сборник стихов Ивана Коцкало 4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 69 віршованих творів різних форм і жанрів, у яких 
автор спробував передати своє світовідчуття і свій погляд на прості, 
але важливі для кожної людини речі: любов, дружбу, душевні 
переживання і багато іншого.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68453  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стус Тетяна Василівна, Лущевська Оксана Василівна  
 

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)  Навчальний посібник "Хрестоматія сучасної української дитячої 
літератури для читання в 1, 2 класах серії "Шкільна бібліотека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68454  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Навчальний посібник "Хрестоматія сучасної української дитячої 
літератури для читання в 3, 4 класах серії "Шкільна бібліотека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68455  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валерія Вінс (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 "Тринадцятий автобус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68456  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валерія Вінс (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 короткометражного фільму "Двірник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68457  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ященко Тимур Валентинович, Квільман Роберт  
 

Повне ім'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 кінофільму "Черкаси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68458  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчак Олександр Васильович, Давлетханова Олена Хаматівна, 
Длугоборська Людмила Вікторівна, Михайлишина Любов Василівна, 
Шаймухамєтова Валерія Робертівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Уманський національний університет садівництва 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Конкурентоспроможність підприємств 
плодоягідної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Монографія присвячена питанням розробки теоретичних та 
організаційно-економічних підходів щодо формування 
конкурентоспроможності підприємств галузі в сучасних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68459  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчак Олександр Васильович, Давлетханова Олена Хаматівна, 
Марін Борис Миколайович, Шаймухамєтова Валерія Робертівна  

 

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)  Колективна монографія "Організація інформаційного забезпечення 
управління якістю сільськогосподарської продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена питанням розробки теоретичних та 
організаційно-економічних підходів щодо формування, 
функціонування та розвитку інформаційного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників з питань управління якістю 
в сучасних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68460  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астремський Олександр Сергійович, Позова Світлана Володимирівна, 
Федосеєв Владислав 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)  Книга "Правила денег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі захоплюючого сюжету в кінці розкрито механізми ведення 
успішної підприємницької діяльності. Цей фінансово-просвітницький 
твір дає поради та рішення як правильно працювати з грошима.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68461  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чураков Віктор Андрійович (Віктор Чу)  
 

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 "Больная любовь" ("Хвора любов")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68462  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Тварь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68463  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Чудовище, отвали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68464  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана Сергіївна  
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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 "Лаванда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68465  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Вороны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68466  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Дядя Жора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68467  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАИЛАНД 2017. Деловой туризм. Бангкок, Паттайя, 
о. Пхукет, Хуа Хин, о. Чанг, о. Самуи, Районг, Краби, Кхао Лак, 
Чиангмай, Чианграй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях для ділового туризму Таїланду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68468  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАИЛАНД 2017. Каталог экскурсий. Бангкок, 
Паттайя, о. Пхукет, о. Самуи, о. Чанг, Хуа Хин, Краби, Чиангмай, 
Чианграй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по екскурсіях Таїланду. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68469  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАИЛАНД 2017. Каталог отелей. Экзотика. Краби, 
Кхао Лак, Пханг Нга, Транг, острова Пхи Пхи, острова вокруг 
Пхукета, острова Ланта, о. Пханган, о. Тао, о. Самед, о. Куд, Трат, 
Накхонратчасима"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по екзотичних готелях Таїланду. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68470  
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Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАИЛАНД 2017. Каталог отелей. Острова. Пхукет, 
Самуи, Чанг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях островів Таїланду. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68471  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАИЛАНД 2017. Каталог отелей. Материк. Бангкок, 
Паттайя, Районг, Хуа Хин, Чиангмай, Чианграй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях материка Таїланду. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68472  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАИЛАНД 2017. Эксклюзивный отдых. Бангкок, о. 
Пхукет, острова вокруг Пхукета, о. Самуи, о. Пханган, Хуа Хин, Краби, 
острова Ланта, Пханг Нга, о. Куд, Чиангмай, Чианграй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях VIP-класу Таїланду. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68473  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Форостюк Олег Дмитрович (Rasal Halg, Расал Хальг)  
 

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 роман "Венеційські дукати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пригодницький роман, містика. Курт Кипчак шукає щоденник XVII 
ст. щоб написати книгу про Улісса з Рутенії. Тихе життя дослідника 
закінчується, коли сильні світу цього дізнаються, що в рукописі 
йдеться про золоті венеційські дукати. Однак скарб - проклятий. Біси 
вже розставили пастки для людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68474  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

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 SOLUTIONS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для ведення угод між юридичними об'єктами 
різних сфер діяльності. Програма надає можливість обробки, 
узгодження, підписання та зберігання документів, що входять до тієї чи 
іншої угоди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68475  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Доля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68476  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станчевська Анна 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 "Серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68477  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ось послухай, вітре"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня передає тугу юнака, який сумує за втраченим коханням і не може 
про нього забути.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68478  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олекса Галицький (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Останній аргумент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Останній аргумент" - це історія про події листопада-грудня 
2013 року. Герої роману - молоді люди, студенти, яких доля випадково 
звела при поселенні в гуртожиток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68479  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна Світлана Вікторівна, Гукова Анна Миколаївна, Коровенкова 
Анна Юріївна, Мамзікова Олеся Валеріївна, Черченко Валентина 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Increase the Power!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний підручник є другим в серії навчальних підручників для 
навчання англійської мови судових електромеханіків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68480  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультиагентная модель динамики 
заболеваемости гриппом и ОРВИ "InfluenzaSim"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68481  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Дмитро Ігорович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

157 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультиагентная модель динамики 
заболеваемости на сифилис "SyphilisSim"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68482  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультиагентная модель динамики 
заболеваемости на дифтерию "DiphtheriaSim"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68483  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіорчева Галина Василівна, Дудар Віктор Миколайович, Іншаков 
Валерій Макарович, Пашкевич Олег Ремович, Воробйов Віктор 
Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір містобудування, твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Концепція створення сучасних культурно-
розважально-освітніх центрів на базі парків культури і відпочинку 
великих міст України під загальною назвою "Дніпро"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - створення новітньої моделі індустрії сучасного відпочинку для 
різних верств населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68484  
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Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панова Євгенія 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 "Облік мешканців - споживачів послуг" ("КП 
"ОМСП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення обліку мешканців міст як 
споживачів житлово-комунальних послуг з метою полегшення 
інформаційного обміну щодо споживачів між комунальними 
підприємствами і підрозділами міської ради.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68485  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Школа 
оздоровления Vita Vertebra"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Школа оздоровления "Vita Vertebra" є збірником матеріалів по 
відновленню природного руху тіла зі звуковими модулями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68486  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коток Марія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Розвиток зв'язного мовлення казкою" 
Плани-конспекти занять для дітей від 4-х років"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір є рішенням скомбінувати корекційний вплив на розвиток 
мовлення дітей від 4-х років та навчально-педагогічний вплив згідно з 
віковою нормою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68487  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коток Марія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Виховання особистісної ідентичності" 
Плани-конспекти занять в ДНЗ для дітей старшого дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрита програма, яка впливає на процес формування 
особистісної ідентичності дитини старшого дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68488  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любомир Войс (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)  Оповідання "Запитання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Українці називають свою Батьківщину ненькою. Як багато в цьому 
слові любові, ніжності та патріотизму. Яка чудова природа нас оточує!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68489  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розум Валентина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68490  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 "Hekla"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, кераміка. Розмір - 300×10×400 мм. Текстура виробу 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68491  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "twoLoop"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, пластик, ЛЕД. Розмір - 300×300×400 мм. Текстура 
виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68492  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Лампа стельова "Loop"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, пластик, ЛЕД. Розмір - 300×300×400 мм. Текстура 
виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68493  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Sopilka"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, ЛЕД. Розмір - d-60×500 мм. Текстура виробу 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68494  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Magnet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, порошкове фарбування, ЛЕД. Розмір - 400×40×400 мм. 
Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68495  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

162 

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 стельова "Trempel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, порошкове фарбування, ЛЕД. Розмір - 200×40×500 мм. 
Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68496  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Geo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, порошкове фарбування, ЛЕД. Розмір - 400×40×1200 мм. 
Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68497  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Група стельових ламп "Rocky 
Mountains"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лампа виготовлена з сталі, дерева, дроту у текстильній обплітці, 
цоколю та ЛЕД-лампи. Розмір - d-300×500, d-200×3500, d-300×700 мм. 
Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68498  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова  "Claw"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, порошкове фарбування, ЛЕД. Колір: натуральна 
бронза. Розмір - 500×500×500 мм. Текстура виробу змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68499  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Medusa"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: травлена мідь, дріт в текстильній обплітці, цоколь, ЛЕД. 
Колір: травлена мідь, фарбування за палітрою RAL. Розмір - 
800×800×1000 мм. Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68500  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Lacuna"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: кераміка, розпис, дріт в текстильній обплітці, цоколь, ЛЕД. 
Розмір - d-300×700 мм. Текстура виробу змінюється відповідно проекту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68501  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Halo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: метал, фарба порошкова, дріт у текстильній обплітці,  ЛЕД. 
Розмір - d-300×400×200 мм. Текстура виробу змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68502  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Terra"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: мідь, сталь, порошкове фарбування, ЛЕД. Розмір - d-300×650 
мм. Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68503  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Лампа стельова "Ennen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: мідь, сталь, гіпс, ЛЕД. Розмір - 400×400×400 мм, 300×400×600 
мм. Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68504  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Ocean"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: мідь, ЛЕД-лампа. Розмір - d-800×1200 мм. Текстура виробу 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68505  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Tunnel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: метал, ЛЕД. Розмір - d-200×500 мм. Текстура виробу 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68506  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Лампа стельова "Coral"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь,  ЛЕД. Розмір - 800×800×1600 мм. Текстура виробу 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68507  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 стельова "Echinus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: сталь, дріт в текстильній обплітці, цоколь, ЛЕД. Розмір - d-
300×400 мм. Текстура виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68508  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 "Точковий світильник "Wabi Spot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: метал, ЛЕД. Розмір - d-100×170 мм. Текстура виробу 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68509  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Група точкових світильників "Jar Spot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал: банк, ЛЕД. Розмір - d-155×200 мм, d-105×150 мм.Текстура 
виробу змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68510  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Рифмоплет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68511  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погосова Маріанна 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 проведення заходу "MODEL CONVENTION UKRAINE 
INTERNATIONAL SCOUTING EVENT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, що заявляється, являє собою об'єкт, що відповідає вимогам 
законодавства України та є оригінальною авторською літературно-
художньою тематичною розробкою та рішенням, розробленим для 
реалізації проведення заходу, виконаними автором індивідуально.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68512  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погосова Маріанна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "MODEL CONVENTION"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, що заявляється, являє собою об'єкт, що відповідає вимогам 
законодавства України та є оригінальною авторською творчою 
художньою композицією, вираженою у вигляді поєднання текстових і 
графічних символів із креативними візуальними елементами, що у 
сукупності створюють унікальні авторські зображення, які містять 
змістовну словесну складову, розроблені та виконані автором 
індивідуально.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68513  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Ковер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68514  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марго Гонтар, ANAKARD (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 "Демони"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68515  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бартюк Дмитро Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Исповедь мобильного телефона Sony Ericsson T700"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68516  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губко Галина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Ампер и Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68517  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амельченко Олена Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Гімн України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68518  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

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 "Економіка стресу", зміна характеру управління і 
здоров'я менеджера як конкурентний ресурс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68519  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "Добрий настрій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою серію з 65 малюнків, які містять стилізовані 
зображення елементів обличчя, а саме очей та рота, які виконані з 
можливістю утворення комбінацій образів, що відображають різні 
мімічні образи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68520  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряшов Гліб Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-популярне видання "Молитва до Тараса під білоруським 
небом. Пошанування Т.Г. Шевченка в Білорусі на зорі ХХІ століття" 
("Молитва до Тараса під білоруським небом")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні систематизовано проведені в 2000-2015 рр. у Білорусі заходи, 
пов'язані з увічненням Т.Г. Шевченка. Розповідається про історію 
бульвару Шевченка в Мінську, про встановлення пам'ятників 
Кобзареві. У книзі - повний перелік елементів вулично-дорожньої 
мережі Білорусі, названих на честь Т.Г. Шевченка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68521  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романов Андрій Андрійович, Гайворонський Володимир Геннадійович 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гео-інформаційна система "NDGIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гео-інформаційна система "NDGIS" розроблена для обробки даних в 
Інтернеті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68522  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєкрасов Валерій Олександрович, Бондаренко Олександр 
Валентинович, Ястреба Олексій Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EscortTug"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується проектними організаціями та судновласниками 
для визначення зусиль, які створюються ескортними силами при 
супроводженні суден, та при призначенні відповідного класу 
конкретному проекту ескортного буксиру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68523  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаринов Євгеній Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення емблеми "Зірка MILLENNIUM. STAR 
MILLENNIUM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення складається з стилізованого малюнка сонця, яке 
має оригінальне виконання. Призначено для використання при 
організації рекламної компанії, пов'язаної з маркетингом шоколадних, 
кондитерських виробів, води і безалкогольних напоїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68524  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макортецький Микола Микитович, Макаров Віталій Михайлович, 
Перов Микола Олексійович, Новицький Ігор Юлійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програмно-інформаційний комплекс "Вугілля 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для аналізу нинішнього стану вугільної галузі 
та для прогнозування розвитку вуглевидобувних підприємств України 
на перспективу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68525  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Віталій Михайлович, Каплін Микола Ігоревич  
 

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 "Модель оптимізації обсягів впровадження ефективних 
технологій у вугільній промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель подає задачу лінійного змішано-цілочисленого програмування, 
в якій надається максимум сумарному обсягу вугільної продукції, 
виробленої сукупністю альтернативних технологій видобування, що 
можуть бути впровадженні при переоснащенні шахт обладнанням 
нового технологічного рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68526  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасим'юк Олена 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)  Збірка статей "Розстрільний Календар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68527  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

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 віршів "Спогади кличуть в минуле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68528  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байда Володимир Анатолійович, Червоненко Євген Альфредович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Логістика майбутнього, Експедиція майбутнього"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68529  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Давайте творить добро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68530  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Мамочка моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68531  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана Іванівна  
 

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 "Дубай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68532  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Зажигай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68533  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68534  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Лети"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68535  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Послухай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68536  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Ми кохання знайшли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68537  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Прокидайся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68538  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Veda.Ra (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 "Купала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68539  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лемішенко Вероніка Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями "Положення 
про Міжнародний арфовий конкурс-фестиваль "Арфові Барви" 
("GLOWING HARP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описаний порядок проведення міжнародного арфового конкурсу-
фестивалю серед арфістів-солістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68540  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Наталія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Лялька "БЛАГОЧЕСТЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Лялька виготовлена з натуральних матеріалів (льон, бавовна, шерсть) 
з дотриманням народної традиції наших предків, де чоловіче і жіноче 
начала з'єднані в єдине нерозривне ціле.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68541  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ярослав 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 "Сегментація детермінованих циклічних 
функцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає змогу проводити автоматизовану сегментацію 
детермінованого циклічного сигналу, оцінити його сегментну 
структуру та провести оцінку його ритмічної структури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68542  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Майстренко Ігор Олександрович, 
Уласенко Антон Вікторович, Дубенко Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Креслення на створення апаратно-програмного 
пристрою (плати передачі даних) "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68543  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Юрій Павлович, Хлопова Оксана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство - Видавництво Верховної Ради України 
(Парламентське видавництво) 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія видань "Комітетські слухання" 2015 р."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить рішення Комітетів Верховної ради України, 
стенограми доповідей та виступів учасників засідань, а також 
відповідні інформаційно-аналітичні та статистичні матеріали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68544  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещагін Вячеслав Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Система інформаційного забезпечення функціонування експозиції 
Музею "Територія терору" СІЗФЕМТТ-2016. Сценарно-технічне 
завдання на створення і впровадження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис сценарного та технічного задумів створення 
спеціалізованої Системи інформаційного забезпечення функціонування 
експозиції Музею "Територія терору" та основні вимоги до неї для 
забезпечення супроводу різних видів відвідання та музейних заходів.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68545  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевко Юлія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Козачок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68546  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 
"ВОЛОНТЕРСЬКА ПЛАТФОРМА" ("В+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68547  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Концепція, ідея та механізм 
"ВОЛОНТЕРСЬКА ПЛАТФОРМА" ("В+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68548  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн веб-сайту "ВОЛОНТЕРСЬКА 
ПЛАТФОРМА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68549  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Автореферат "Інтелектуальний потенціал у системі 
економічної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В авторефераті здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 
нове вирішення науково-прикладної проблеми - обґрунтування 
теоретико-методологічних підходів та розробка науково-прикладних 
рекомендацій щодо ефективного використання і розвитку 
інтелектуального потенціалу для зміцнення економічної безпеки 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68550  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дисертація "Інтелектуальний потенціал у системі 
економічної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні положення і 
науково-практичні засади ефективного використання та розвитку 
інтелектуального потенціалу для зміцнення економічної безпеки 
держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68551  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошук Ганна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління організаційним розвитком: теоретичні та 
концептуальні основи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління організаційним розвитком: теоретичні та 
концептуальні основи : монографія / під ред. С.К. Харічкова - Одеса : 
Бондаренко М.О., 2016. - 196 с. 

 

Анотація   

У монографії уточнено поняття організаційного розвитку та 
розроблено концепцію управління ним, яка включає систему факторів 
організаційного розвитку; методи та інструменти організаційного 
розвитку; його кадрове забезпечення, стратегію організаційного 
розвитку в системі "стадія життєвого циклу рівень конкурентноспро-
можності".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68552  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Анатолій Сидорович, Бень Андрій Павлович, Терещенкова 
Оксана Вікторівна, Соколенко Василь 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 "Система високоточного планування шляху 
переходу морського судна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена з метою розрахунку циркуляції різного типу 
суден методом відрізків з урахуванням їх технічних характеристик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68553  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Наталя Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Оцінювання активізації інноваційної праці зайнятого 
населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркова Н.С. Науковий вісник Херсонського 
державного університету // Оцінювання активізації інноваційної праці 
зайнятого населення. - 2015. Випуск 10. Частина 1. - с. 166. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68554  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

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 функционирования 
Общественного налогового патруля" ("Общественный налоговый 
патруль")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується організувати діяльність спеціально створеного 
громадського формування "Громадський податковий патруль", 
членами якого можуть бути делеговані представники інститутів 
громадського суспільства, які пройшли відповідний відбір, інструктаж 
і навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68555  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика организации и функционирования 
Общественного дорожного патруля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі пропонується надати громадським формуванням, відповідно до 
законодавства України, можливість інформування органів 
Національної поліції про факти скоєння порушень правил дорожнього 
руху за допомогою направлення даних з відеореєстраторів на 
спеціальний інформаційний ресурс "Громадський дорожній патруль".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68556  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Соловей Владислав 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 "Інтелектуальний модуль прогнозування 
безробіття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє спрогнозувати рівень безробіття за допомогою 
нечіткої регресійної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68557  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Петро Михайлович, Гармаш Оксана 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 творів образотворчого мистецтва "KINGS OF TOWN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка стосується розробки логотипу та дизайну приміщень, зокрема 
питного закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68558  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Паламарчук Олексій 
Віталійович, Нацвлішвілі Юрій Олексійович, Поляков Олександр 
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)  Збірка музичних творів "Гибкий Чаплинъ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68559  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Pink Opium"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Black Opium",  "Columbis da",  "Pink Opium".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68560  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Ранние работы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Black rose", "Wild diamond", "Jaclin", "Hamam", 
"Jelly fish", "Lake kiss", "Memories", "Ordinary soul", "Rortenit", 
"PortRed", "Ukrainian girl", "Wind".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68561  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Tenderness"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Tenderness Pink", "Tenderness Blue", "Tenderness 
Xellow", "Tenderness Green".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68562  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворська 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)  Монографія "Державне регулювання страхового підприємництва в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлюються теоретичні засади державного 
регулювання страхового підприємництва в сучасній економіці. 
Узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання страхового 
підприємництва та запропоновано напрями удосконалення в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68563  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Худоба Марія 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 "Фінансове забезпечення як складова менеджменту 
сімейної медицини в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виокремлено характерні ознаки негативних демографічних зрушень в 
Україні, місце сімейної медицини в підвищенні довголіття населення. 
Проаналізовано роль фінансового забезпечення у становлені 
менеджменту сімейної медицини, сформовано переваги і недоліки 
окремих методів надання первинної медичної допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68564  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Васильків Іван Миколайович, 
Шевців Анна Богданівна, 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 "Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання 
та порівняння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано, що моделювання взаємозв'язків знаннєвої економіки та 
сталого розвитку має відбуватись в інтересах забезпечення 
довготермінового гармонійного природного і людського розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68565  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Васильків Іван Миколайович, 
Карпінська Олена Борисівна, Шевців Анна Богданівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель сталого розвитку економіки: формування та 
порівняльна динаміка змін". Частина І, ІІ   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано збалансований імператив до формування сталого 
розвитку економіки, який поєднує в одне ціле фінансово-економічну 
складову  частину виробництва продукції та стан довкілля, за якою 
встановлюються обмеження на витрачення природно-сировинних 
ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68566  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка. Теорія навчання 
біології"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит з педагогіки орієнтований на формування фахових 
компетентностей у студентів, що передбачають здатність розв'язувати 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми навчання шкільного 
курсу біології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68567  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика навчання біології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит з методики навчання біології орієнтований на 
формування фахових компетентностей у студентів, що передбачають 
здатність розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
навчання шкільного курсу біології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68568  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна-Княгницька Леніна 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 для студентів гуманітарних спеціальностей 
вищих навчальних закладів "Педагогічна антропологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожна-Княгницька Л.В. Педагогічна 
антропологія (Навчальний посібник для студентів гуманітарних 
спеціальностей вищих навчальних закладів). Запоріжжя : ПП "РДЦ 
Дизайн Груп", 2015 р. - 208 ст. Дизайн, верстка ПП "Дизайн Груп 
Плюс". 

 

Анотація   

У посібнику висвітлюється історія педагогічної антропології в Україні 
та за кордоном, подається сучасне трактування проблематики, що 
розглядається. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які 
сприяють успішному засвоєнню теоретичного матеріалу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68569  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкаредний Михайло 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 "Малюнок. Логотип Lampacat"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений як логотип видавця для просування комп'ютерних 
ігор та ігор для мобільних пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68570  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворська 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)  Науковий твір "Автореферат "Державне регулювання страхового 
підприємництва в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У авторефераті вирішено актуальну наукову та прикладну проблему 
державного регулювання страхового підприємства в Україні, що 
полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних положень та 
розробленні концепції реалізації системи державного регулювання 
вітчизняного страхового підприємтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68571  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Филипенко Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оптимізації структури оборотних активів підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність процесу оптимізації обсягу та 
структури поточних активів підприємства на основі критерію 
забезпечення платоспроможності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68572  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Круглова Олена Анатоліївна, Фощан 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання структури капіталу торговельного підприємства за 
критерієм мінімізації фінансових ризиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації розкривають зміст і послідовність ідентифікації 
структури капіталу торговельного підприємства, який базується на 
засадах сценарного підходу в управлінні підприємством.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68573  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Краснокутська Наталія Станіславівна, 
Рачкован Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання динамічних здатностей підприємств роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації розкривають зміст і послідовність ідентифікації рівня 
динамічних здатностей торговельного підприємства, який базується на 
засадах бальної оцінки інфраструктурних і реконфігураційних 
здатностей, а також здатностей до навчання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68574  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Мілаш Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного 
потенціалу підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації розкривають зміст і послідовність графоаналогічного 
моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств 
торгівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68575  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення типу політики фінансування оборотних активів 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність процесу визначення типу 
політики фінансування оборотних активів підприємства роздрібної 
торгівлі, який базується на оцінці коефіцієнтів оборотності оборотних 
активів та враховує маштаби господарської діяльності підприємства. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68576  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Мілаш Інна 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 "Методика 
системно-матричного діагностичного аналізу впливу факторів 
зовнішнього середовища на формування стратегічних цілей 
підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації розкривають зміст і послідовність системно-
математичного діагностичного аналізу впливу факторів зовнішнього 
середовища на формування стратегічних цілей суб'єктів 
підприємництва в сфері торгівлі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68577  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Баламут Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика оцінки 
рівня розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових 
орієнтирів підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації розкривають зміст і послідовність оцінки рівня розвитку 
компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів з метою 
реалізації можливостей забезпечення стійкого розвитку підприємства. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68578  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Баламут Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика оцінки 
ризикозахищеності стратегії стійкого розвитку господарюючих 
суб'єктів торговельної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність оцінки ризикозахищеності 
стратегій стійкого розвитку господарюючих суб'єктів торговельної 
галузі на основі використання апарату нечіткої логіки, що дозволяє 
провести комплексне дослідження системи управління 
ризикостійкістю підприємства, а також оцінити ступінь впливу ризику 
на реалізацію стратегії стійкого розвитку підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68579  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

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 "Еволюція теоретичних поглядів у системі 
бюджетоутворювальних податків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематизовано еволюційну зміну теоретичних поглядів на 
економічну природу податків, виділено їхнє місце у забезпеченні 
соціально-економічного розвитку держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68580  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Васильків Іван Миколайович, 
Шевців Анна Богданівна, Карпінська Олена Борисівна  

 

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 "Еволюція підходів у моделюванні соціально-
економічних процесів і сталого розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено базові етапи моделювання соціально-економічних процесів та 
вагоме місце в цих дослідженнях українських учених. Засвідчено, що 
властиво моделювання таких процесів пройшло еволюційний шлях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68581  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
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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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних 
відносин України і Європейського союзу в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано основні ефекти забезпечення фінансової безпеки 
торговельних відносин України і Євросоюзу в умовах глобалізації. 
Розглянуто фінансову глобалізацію як взаємозалежність і взаємовплив 
національних економічних, політичних і соціальних систем, 
торгівельних відносин між країнами під кутом зору залучення 
фінансів, а відтак розвитку фінансової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68582  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Буряк Олег Петрович, Дубик 
Вікторія Яківна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку 
національної фінансової системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито сутність фінансової глобалізації, проаналізовано її позитивні і 
негативні наслідки для країн з різним соціально-економічним 
розвитком, визначено основні напрями забезпечення економічної 
безпеки України в умовах сучасної фінасової глобалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68583  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Дубик Вікторія Яківна, Буряк Олег 
Петрович  

 

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 "Фінансова глобалізація в контексті зрушень у 
національних фінансових системах: еволюційний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто глобалізаційні економічні процеси та їх місце в еволюції 
світових трансформацій, охарактеризовано вплив цих процесів на 
розвиток національних фінансових систем та проаналізовано їх 
позитивні та негативні наслідки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68584  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довірак Денис Тарасович, Батюк Ірина 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 чекаю досі твого листа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання та щирість почуттів молодих сердець.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68585  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радчук Юлія Русланівна, Батюк Ірина 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 "Моя зоря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під словами "зоря" автори бачать ціль, яку кожен хоче досягти. А 
також порівнюють цю "зорю" з талісманом, який повинен бути у 
кожної людини, щоб допомагати та вести її по життю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68586  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родін Денис Ігорович, Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген 
В'ячеславович  

 

Повне ім'я або 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 - Мама моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня, в якій живе невмируща любов до своєї нездоланної країни. В 
пісні яскраво відображається професіоналізм кожного з композиторів. 
Форма пісні гомофонно-гармонічна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68587  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянська Олександра Костянтинівна  
 

Повне ім'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 "ПЛАВУНЦІ & РОЗУМЦІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зображено надпис "ПЛАВУНЦІ & РОЗУМЦІ", при цьому 
закінчення букви "У" у слові "ПЛАВУНЦІ" має форму хвостика риби, 
а посередині букви "М" у слові "РОЗУМЦІ" розташований малюнок 
круглих окулярів, які разом із формою букви утворюють зображення 
сови. Малюнок виконано чорною фарбою на білому фоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68588  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворська 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)  Науковий твір "Дисертація "Державне регулювання страхового 
підприємництва в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У дисертації висвітлюються теоретико-методологічні засади 
підвищення ефективності державного регулювання страхового 
підприємства в Україні. Обґрунтовано сутність та особливості 
страхового підприємства, системи державного регулювання страхового 
підприємства. Оцінено вітчизняний механізм державного регулювання 
страхового підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68589  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Филипенко Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика інтегральної оцінки інвестиційної 
привабливості підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність інтегральної оцінки 
інвестиційної привабливості підприємств торгівлі з використанням 
комплексного багатовимірного аналізу та концепції збалансованої 
системи показників. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68590  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагх Сахаг Лагхсан (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 "Зилтарианские будни. Эпоха Ориона. Возрождение" 
("Зилтарианские будни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена пригодницько-фантастичній історії головного героя 
Сагха, який розповідає про свій шлях, про третю галактичну війну і 
історію становлення Галактики, а також історію палеоконтакту на 
планеті Земля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68591  
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Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теорія і практика формування 
екологічної культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит з теорії і практики формування екологічної культури 
орієнтований на формування фахових компетентностей у студентів, що 
передбачають здатність розв'язувати спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми формування екологічної культури молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68592  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Наталія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Пігулка на ніч або казкові історії від Сашуні та Настуні"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68593  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

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 "Want to ask"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про щирі почуття, їх філософію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68594  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шость Віктор 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 
"Шостівка тернова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується склад "Шостівки тернової", механізм приготування та 
лікувальні властивості екологічного напою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68595  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна, Кузенков 
Роман Вікторович, Бєлорус Андрій Іванович, Артьомова Наталія 
Сергіївна, Полторапавлов Володимир Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Спосіб інфекційного контролю за допомогою клінічних 
інформаційних моніторингових систем у неонатальних відділеннях та 
відділеннях інтенсивної терапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68596  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Дмитренко Марина Іванівна, Макарова 
Олександра Миколаївна, Стасюк Олексій Анатолійович  

 

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 "Зрозуміла ортодонтія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник належить до галузі стоматології, складений відповідно до 
навчального плану та програми циклу тематичного вдосконалення 
"Стоматологічна допомога пацієнтам різного віку із зубощелепними 
аномаліями" та рекомендований для лікарів-стоматологів за фахом 
"Загальна стоматологія" тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68597  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Олександра Миколаївна, Куроєдова Віра Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості діагностики сагітальних асиметрій 
прикусу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії описані морфологічні ознаки, функціональні ознаки, 
функціональні особливості прикусу та естетичні параметри обличчя 
дорослих з одностороннім ІІ класом ЗЩА.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68598  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович, 
Маковка Інна Львівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Таблиці обліку стоматологічної захворюваності та 
основних показників карієсу у представників давніх спільнот"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою вдосконалення та поліпшення реєстрації форм та показників 
карієсу ми пропонуємо введення до наукового обігу даних таблиць для 
застосування їх при вивченні відхилень розвитку у кістковому, 
антропологічному матеріалі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68599  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПТАХ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сервіс обміну електронними документами, який дозволяє організувати 
відправку і прийом електронних документів, підтвердження та 
відхилення прийому і обробки документа з використанням 
електронних квитанцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68600  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тишковська Леся 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)  Збірка пісень "Le long d'une riviere" ("Вдоль реки")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У музичному альбомі автор подорожує вздовж ріки, роздумує про 
життя і про своє місце у цьому світі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68601  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальник Максим Валерійович (Nomad)  
 

Повне ім'я або 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 получится"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68602  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальник Максим Валерійович (Nomad)  
 

Повне ім'я або 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 дом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68603  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальник Максим Валерійович (Nomad)  
 

Повне ім'я або 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 сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68604  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Тарас Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення макету пішоходної карти "#Taras Kiev map"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68605  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В. Гончаренко (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)  Повість "Люципер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68606  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення щорічного національного кінофестивалю 
українського кіно "Канівський міжнародний кінофестиваль імені 
Юрія Іллєнка "Чумацький шлях" ("Кінофестиваль "Чумацький 
шлях")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68607  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенець Андрій Володимирович, Чеканов Сергій Борисович, Міськів 
Руслан Іванович, Людкевич Василь Ярославович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система підготовки та 
проведення тестового контролю (ІСППТК)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення ефективного здійснення 
навчального процесу у вищій медичній освіті. Програма реалізує 
концептуальну модель програмного середовища перевірки знань в 
медичній освіті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68608  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарецька Марина Гурамівна  
 

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   

Метою даної методики є допомога людині розібратися в самому собі, 
зрозуміти суть своєї проблеми і самостійно знайти вихід (за підтримки 
психолога).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68609  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика з 
визначення рівня звукового тиску та інфразвуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює послідовність, методи, умови та порядок 
проведення і обробки результатів сертифікаційних випробувань по 
визначенню рівня звукового тиску та інфразвуку в пасажирських і 
службових приміщеннях вагонів пасажирських магістральних 
локомотивної тяги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68610  
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Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнобривець Юлія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "А ти моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68611  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітов Микита Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ангелики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68612  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Массанова Марина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "He took my heart" ("HTMH")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68613  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Массанова Марина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Dodge"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68614  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машталер Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "A dentаl technician's 
laboratory" ("DTLab")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Є мобільним додатком типу "органайзер". В головному меню клавіші 
"Мої наряди", "Календар", "Лікарі", "Облік грошей", "Статистика по 
роботі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68615  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методичні матеріали до вивчення курсу "Основи професійно-
педагогічної творчості" для студентів спеціальності "соціальна 
педагогіка" інституту соціальної роботи та управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на основі типової навчальної програми курсу 
"Основи педагогіки та майстерності".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68616  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Саюк Валентина Іванівна, Бурлаєнко Тетяна 
Іванівна, Гораш Катерина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

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 "Освітньо-
професійна програма підготовки магістра галузь знань 1801 
"Специфічні категорії" спеціальність 8.18010004 "Дорадництво" 
кваліфікація 2310.2, 2320, 2340, 2351.2, 2419.2 "Консультант з 
дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних 
дисциплін" ("ОПП магістра галузь знань 1801 "Специфічні категорії" 
спеціальності 8.18010004 "Дорадництво")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма визначає термін навчання, вимоги до змісту, обсягу і рівня 
освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-
квалівікаційного рівня, форми державної атестації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68617  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Саюк Валентина Іванівна, Бурлаєнко Тетяна 
Іванівна, Гораш Катерина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

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 "Освітньо-
кваліфікаційна характеристика магістра галузь знань 1801 
"Специфічні категорії" спеціальність 8.18010004 "Дорадництво" 
кваліфікація 2310.2, 2320, 2340, 2351.2, 2419.2 "Консультант з 
дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних 
дисциплін" ("ОКХ магістра галузь знань 1801 "Специфічні категорії" 
спеціальності 8.18010004 "Дорадництво")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки майстрів, 
визначає місце фахівця у структурі галузей економіки держави та 
вимоги до його професійної компетенції, соціально-важливих 
властивостей та якостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68618  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Саюк Валентина Іванівна, Щербина Дар'я 
Володимирівна, Бурлаєнко Тетяна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

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 "Засоби 
діагностики якості вищої освіти магістра галузь знань 1801 
"Специфічні категорії" спеціальність 8.18010004 "Дорадництво" 
кваліфікація 2310.2, 2320, 2340, 2351.2, 2419.2 "Консультант з 
дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних 
дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68619  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Володимир Вікторович, Дем'янюк 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 "Пусть весь мир поёт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня є закликом людства до миру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68620  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Володимир Вікторович, Дем'янюк 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 "Алматы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня присвячена столиці Казахстану.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68621  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олександр Юрійович  
 

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 "КРАВАТКА-МЕТЕЛИК З 
ДЕРЕВИНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Краватка-метелик - виріб з цільної деревини або з матеріалів, що 
містять деревину. Форми: класична, об'ємна, з вирізами, малюнками, 
форма живих істот, предметів, симетрична, асиметрична тощо.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68622  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Юрій Петрович, Заремба Олег 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 "AxDraft"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це програма для автоматизації документів. Завдяки алгоритму, який 
дозволяє автоматизувати процес підготовки документів, та значній 
кількості готових рішень AxDraft допомагає підготувати детальні 
проекти документів за мить.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68623  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васіна Оксана Іванівна (Василина)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Десятий цикл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки ввійшли пісні : "Мова", "Круглолиця луна", "Нежно", 
"Мега-сити Ковбой".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68624  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна, Нефьодов Леонід Іванович, Петренко 
Юрій Антонович, Шевченко Марія Валеріївна  

 

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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модели выбора 
типов и видов линий связи и коммутирующих устройств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглянуто модель вибору типів і видів ліній зв'язку та 
комутуючих пристроїв локальної комп'ютерної мережі. Запропоновані 
моделі дозволяють підвищити ефективність параметричного синтезу 
локальної комп'ютерної мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68625  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобенчук Юрій Анатолійович  
 

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 творів "Збірка фотографій Юрія Якобенчука"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено фотографії різних місць Вінниці, Вінницької 
області та України. Фотографії таких жанрів як: пейзажний, 
портретний, архітектурний, нічний, макро- та інші жанри фотографій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68626  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система з веб-інтерфейсом 
основних даних про водні ресурси та даних моніторингу якості вод і 
водокористування Миколаївської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматизований імпорт даних про стан вод та 
даних спецводокористування, а також аналіз та просторову 
візуалізацію даних про водні ресурси Миколаївської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68627  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович, 
Варчук Ілона Вячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання та оптимізація параметрів 
багатозв'язної просторово-розподіленої системи на основі її 
геоінформаційної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує швидку зміну структури та параметрів моделі 
процесів у цій системі під час моделювання чи оптимізації параметрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68628  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Синюгін Вадим Валерійович, Салієва 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма обчислення точки 
еліптичної кривої у скінченому полі Галуа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє автиматизувати процес обчислення точки при 
заданому рівнянні еліптичної кривої у скінченному полі Галуа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68629  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Синюгін Вадим Валерійович, Салієва 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифрове підписування, стійкість якого 
базується на проблемі дискретного логарифмування у скінченному 
колі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати процес підтвердження справжності 
документів за допомогою цифрового підпису.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68630  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Синюгін Вадим Валерійович, Салієва 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реалізація хеш-функцій для цифрового 
підписування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль для розрахунку хешу вхідного 
повідомлення за заданим алгоритмом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68631  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабанов Олександр Сергійович, Фещенко Олександр Олександрович, 
Шкрабак Олександр Сергійович, Щипілов Андрій 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)  Синопсис серіалу "Из Лабиринта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На території України вбитий польський журналіст, відомий своїми 
антикорупційними розслідуваннями. Український слідчий Когут і 
польський офіцер спецслужби Чижевський починають спільно 
розслідувати це вбивство, навіть не здогадуючись про заплутаність 
справи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68632  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлісна Наталя Борисівна  
 

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 телепрограми "Про що можуть сказати сади відомих людей"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пізнавально-розважальна телепрограма, в якій в ролі ведучої 
психолог, що спеціалізується на психології рослин та дерев. Психолог 
аналізує озеленення домівки та саду героя телепрограми, а також квітів 
та вазонів на підвіконнях та балконах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68633  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлісна Наталя Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телепрограми "Психологія міського озеленення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пізнавально-розважальна телепрограма, в якій ведуча буде 
аналізувати будь-яке міське озеленення з точки зору психології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68634  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарінцев Володимир Іванович, Ємельянов Ігор Олександрович, 
Вишневська Лариса Іванівна, Татарінцева Катерина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика паспортизації огранованих алмазів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для використання експертами - гемологами 
Державного гемологічного центру України, при здійсненні експертизи 
неоправлених огранованих природних і синтетичних алмазів масою 20 
карат і більше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68635  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Горобчишин Олег Вікторович, Кічняєв 
Андрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика проведення науково-технічної експертизи 
скульптурних і монументальних, архітектурно-будівельних та складно-
профільних виробів з декоративного каміння" ("Методика експертизи 
скульптурно-монументальних виробів з декоративного каменю")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика створена за результатами виконаної у Державному 
гемологічному центрі України НДР "Розробка методики експертної 
оцінки вартості деталей монументальних та скульптурних виробів з 
декоративного каміння стосовно впровадження Європейських 
стандартів".  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

215 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68636  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун Юрій 
Іванович, Татарінцева Катерина Володимирівна, Фуголь Леонід 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Регламент експертної оцінки бурштину в сировині"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Регламент розроблено  з метою уніфікації експертних робіт, які 
здійснюють штатні та акредитовані експерти Державного 
гемологічного центру України згідно з наданими їм службовими 
повноваженнями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68637  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходакевич Сергій Іванович, Уткина Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика аналізу інфляційних очікувань 
суб'єктів економіки. Факторні моделі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68638  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуб Павло Михайлович, Войтов Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методичні рекомендації щодо управління 
кредитним ризиком позичальника-юридичної особи з урахуванням 
циклічного розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68639  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Кривко Сергій Антонович, Осадчук 
Андрій Михайлович  

 

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 CRM Connection v.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68640  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Детектив "Цена любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68641  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Негативна синергічність фінансової продуктивності 
регіонів України за впливу глобальних фінансових викликів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено сутність понять "глобальні фінансові виклики" і 
"диспропорційність фінансової продуктивності регіонального 
розвитку". На прикладі фінансової продуктивності вперше виділено 
негативну синергетичність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68642  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації: оцінювання зі 
сторони податкової домінанти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформовано основи державотворчого патріотизму нації з огляду на 
податкову складову та запропоновано кількісний підхід щодо його 
оцінювання в реальному маштабі часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68643  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олексій Юрійович, Манохін Олексій Георгійович, Манохіна 
Людмила Вікторівна, Максюта Оксана Василівна, Сергієнко Ігор 
Антонович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Каталог декоративного каміння України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних може працювати у складі Порталу ДГЦУ "Декоративний 
камінь України" ІРДК. Дозволяє накопичувати, зберігати та 
модифікувати інформацію про декоративне каміння України. Працює 
під управлінням Windows Server 2008 та ПО на платформі SharePoint 10.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68644  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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: проявність, 
виклики і податкова домінанта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформовано поняття "державотворчий потенціал", згідно з яким все, 
що народ загалом та кожен громадянин, зокрема, роблять в інтересах 
творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68645  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Основи формування інтегрального індикатора 
збалансованості фінансової системи України та регіонів з позицій 
фінансової безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обґрунтовується потреба у здійсненні моніторингу 
збалансованості. Наводиться порівняльна характеристика рівної 
збалансованості на основі інтегрального індикатора збалансованості 
фінансової системи регіонів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68646  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансова продуктивність національного 
господарства в умовах глобальних фінансових викликів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синтезовано методологію розрахунку фінансової продуктивності 
національного господарства та здійснено  оцінювання змін валового 
регіонального продукту в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68647  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Хлопенюк Надія 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 "Податок на нерухомість: потреба та становлення в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовується доцільність запровадження податку на нерухоме 
майно в Україні та визначаються проблемні питання у цій сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68648  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Фінансовий клімат території: основи і прояви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано введення в науковий оборот поняття 
"Фінансовий клімат території". Розглянуто відмінності цього поняття 
від інвестиційного та економічного кліматів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68649  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Герасименко Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вплив інвестиційних процесів на регіональну 
збалансованість фінансової системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше виділено та обґрунтовано понятійний апарат щодо сутності 
регіональної збалансованості фінансової системи та багатофакторності 
впливу на неї інвестиційних процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68650  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Герасименко Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Функціонування механізму збалансованості 
фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сутність економіко-організаційного механізму формування 
та управління збалансованістю фінансової системи території в умовах 
входження України в європейський економічний простір із 
врахуванням фактора економічної стійкості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68651  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Характеризуються наукові погляди на економічну природу, функції та 
роль бюджетоутворюючих податків в економічній системі. 
Узагальнюються надбання економічної теорії та практики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68652  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Оцінювально-прогностичний підхід щодо впливу 
бюджетоутворюючих податків на збалансованість фінансової системи 
держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано теоретичні положення та сформовано оцінювально-
прогностичний підхід. Запропоновано рекомендації для зниження 
негативного синергетичного ефекту в умовах додаткового впливу 
глобальних фінансових викликів, що підвищує ефективність 
управлінських рішень у фінансовому секторі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68653  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Надання першої допомоги 
потопаючому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито теоретичні та практичні аспекти надання першої 
допомоги потопаючому та правила спасіння на воді. Представлено 
сукупність простих, доцільних дій, спрямованих на збереження 
здоров'я і життя потерпілого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68654  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
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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 проведення навчальних 
занять з фізичного виховання у спеціальному навчальному відділенні"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито теоретичні та практичні аспекти фізичного 
виховання студентів спеціальної медичної групи. Розкрити всі заходи і 
засоби виховання студентської молоді, які направлені на збереження і 
зміцнення здоров'я та на покращення життєдіяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68655  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Екологічна освіта у фізичному 
вихованні студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито теоретичні та практичні аспекти екологічної освіти і 
виховання під час навчально-виховної роботи з фізичного виховання 
студентів. Подано напрями поліпшення ефективності навчального 
процесу, якості проведення спортивно-масових і фізкультурно-
оздоровчих заходів та збереження стану здоров'я молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68656  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 "Профілактика травматизму під час 
будівництва та експлуатації спортивних споруд"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито теоретичні та практичні аспекти збереження здоров'я 
студентської молоді під час будівництва, ремонту і експлуатації 
спортивних споруд. Подано вимоги для оцінки готовності спортивного 
спорудження до проведення різних спортивно-масових і культурних 
заходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68657  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 спритності та 
координаційних здібностей у студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито концептуальні та практичні аспекти застосування 
різних методів, засобів та прийомів розвитку спритності та 
координаційних здібностей під час навчання у вищих навчальних 
закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68658  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 комплексного розвитку 
фізичних якостей студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито методику комплесного розвитку фізичних якостей у 
студентів у навчально-виховному процесі з фізичного виховання. 
Представлено засоби різностороннього розвитку фізичних 
можливостей організму, зміцнення здоров'я, ліквідації недоліків 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості, засвоєння 
різноманітних рухових вмінь і навиків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68659  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

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 гнучкості у 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито концептуальні та практичні аспекти розвитку 
гнучкості у студентів під час навчання у вищих навчальних закладах, 
представлено її вияви, методи та засоби розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68660  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Наталя Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Код життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68661  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Наталя Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Департамент зовнішнього прикриття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Втративши свідомість молодший лейтинант Ліна примусово відвідує 
службового лікаря. Але будівля на окраїні виявилась не лікарнею, 
легенди не вигадками, нічні жахи не завжди грою підсвідомості. Та і 
вона сама не знала ким є насправді, допоки не отримала роботу у 
таємничому департаменті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68662  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Шира Тарас Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційно-технологічний потенціал підприємств 
регіону: аналіз формування та фінансування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкривається проблема формування інноваційно-технологічного 
потенціалу підприємства, виділення його складових. Проаналізовано 
наявні джерела фінансування інноваційного розвитку підприємтва, їх 
види за класифікаційними ознаками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68663  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канін Олександр Петрович, Боднар Лариса Петрівна, Давиденко 
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 "Оптимізація стратегії експлуатації мостів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає можливість оптимізувати стратегію експлуатації мостів 
при обмеженому фінансуванні і без обмежень. Пошук рішення 
здійснюється за допомогою методу еволюційного моделювання 
(генетичного алгоритму) і розв'язується за одним або одночасно за 
двома критеріями з побудовою фронту Парето. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68664  
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Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Еліна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Чудеса не только в сказках..." ("Чудеса")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розповідається про Чудеса зцілення, які автору книги довелося 
побачити у своєму житті. Багато чудес зцілення Еліна (автор) бачила у 
житті близьких та знайомих людей. З деякими вона знайомить читачів 
в книзі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68665  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

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 "Книга Супергероя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить в собі важливу інформацію про те, що необхідно знати 
кожному хлопчику-підлітку. Поради та інформація подаються цікаво і 
доступно та супроводжуються різними історіями відомих особистостей, 
які доводять, що кожен з хлопчиків може бути в своєму житті 
супергероєм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68666  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Руины Любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68667  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бродвей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68668  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчак Олександр Васильович, Давлетханова Олена Хаматівна, 
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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційні системи і технології в управлінні 
організаціями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглянуті проблеми проектування та 
створення інформаційних систем менеджера організації та менеджера 
зовнішньоекономічної діяльності. Посібник охоплює досить широке 
коло проблем, пов'язаних з автоматизацією управління різними 
функціональними сферами підприємства, такими як фінанси, 
логістика, персонал тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68669  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремко Юрій Іванович, 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)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 
"Концептуальний підхід та принципи екологобезпечного 
сільськогосподарського землекористування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проведено аналіз існуючих концептуальних підходів, 
обґрунтовані та сформовані еколого-економічні принципи щодо 
сільськогосподарського землекористування меліорованих земель та 
раціонального їх використання, розроблено теоретичний підхід щодо 
забезпечення стійкості та збалансованості ведення 
сільськогосподарського землекористування на меліорованих землях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68670  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

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)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 
"Методичний підхід визначення еколого-економічної оцінки стану 
меліорованих земель в наслідок нераціонального землекористування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розроблено та науково-обґрунтовано методичний підхід та 
методику формування інтегральної оцінки впливу господарської 
діяльності та нераціонального землекористування на меліоровані землі 
як відкриті еколого-економічні системи. Виконано оцінку екологічного 
стану земельних ресурсів в межах адміністративних одиниць 
Херсонської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68671  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Аліна Олександрівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Побудова системи управління 
витратами підприємств дорожнього господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано вдосконалену систему управління витратами підприємств 
дорожнього господарства на основі вже існуючої системи, шляхом 
порівняльного аналізу  її структури та змісту. Запропонована 
функціонально-цільова система з трьома основними підсистемами, має 
тривимірне графічне зображення й розділена на чисельні сектори.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68672  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управлінського обліку та контролю, 
аналітичного дослідження виробничого процесу 
сільськогосподарського виробництва "АРГО" ("АРГО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це ресурс, створений для покращення управління 
сількогосподарським виробництвом, здійснення оперативного 
контролю за земельними ресурсами, спрямований на швидке 
отримання оперативних результатів роботи. Проект створює  зручні 
умови для здійснення аналітичного дослідження виробничого процесу  
сількогосподарського виробництва та здійснення управлінського 
обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68673  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовтоніжко Любов 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 писмовий твір "Культурна власність"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою статтю, написану у жанрі наукової літератури, і 
торкається проблем правознавства та культурології. У статті дається 
науковий аналіз походження поняття "культурна власність", 
аналізуються різні підходи до визначення його змісту, робиться спроба 
аналізу деяких закономірностей розвитку зазначеного поняття як 
культурного явища, а також його значення в регіональному та 
міжнародному масштабі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68674  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "International medical relations organization"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, що заявляється, являє собою комбіноване позначення із 
використанням словесного  та графічного елементів. Словесний 
елемент виконаний оригінальним жирним шрифтом, білим кольором, 
латинецею. Графічний елемент твору зображений у вигляді хреста, що 
обведений квадратом. Всі елементи позначення розташовані на тлі 
бірюзового кольору.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68675  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Воляр Тетяна Володимирівна, Цапко 
Денис Петрович, Ілюшин Сергій Аркадійович  

 

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 "Бібліотека функцій криптографічних 
перетворень шифр "QВТcrypto-lib v.1.0" UA.39624742.00001-01 ТЗ 01"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68676  
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Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Янатьєв Дмитро Володимирович, 
Швиданенко Олександр Іванович, Рябокрис Андрій Олександрович, 
Третяк Валерія Анатоліївна, Козлов Микола Володимирович, 
Майстренко Ігор Олександрович, Уласенко Антон Вікторович, 
Дубенко Сергій Васильович  

 

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)  Комплекс комп'ютерних програм "Національна моніторингова 
система" ITС НМС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68677  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толмачов Олексій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Когнітивний тренінг хворих на артеріальну 
гіпертензію: сприйняття мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Толмачов О.А. Когнітивний тренінг хворих на 
артеріальну гіпертензію : сприйняття мови // Український вісник 
психоневрології. -  2016. - том 24, випуск 1 (86) - с. 135. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68678  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук В'ячеслав 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 "Mayday"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68679  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Больман Георгій Олександрович  
 

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 "Методичні рекомендації МР 1Р щодо 
порядку проведення експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб'єкта господарювання під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68680  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Больман Георгій Олександрович  
 

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 "Методичні рекомендації МР 1Е щодо 
порядку проведення експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб'єкта господарювання під час 
експлуатації устаткування підвищеної небезпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68681  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Снова в путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68682  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Полоски"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68683  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Ландыши"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68684  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Ртуть"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68685  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68686  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Суша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68687  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Зверобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68688  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубашевська Олена Олегівна  
 

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 художнього фільму "Чарівна балерина"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Чарівна балерина" - це сатирична комедія про сантехніка Петровича, 
тілом якого оволодіває неземне танцювальне прокляття, яке він 
намагається побороти, уникаючи алкоголю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68689  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлісна Наталя Борисівна  
 

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 телепрограми "Сеанс із зіркою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій пізнавально-розважальної  телепрограми у жанрі інтерв'ю із 
зіркою, політиком та будь-якою іншою відомою особистістю. Інтерв'ю 
проводить психолог, розмова відбувається у форматі сеансу. Під час 
бесіди психолог фактично розбирається у психологічних проблемах 
відомої особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68690  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепрограми "Люди в океане"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68691  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчак Роман Васильович, Марчак Ігор 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)  Навчальний посібник "SKYFALL 2 (INTERMEDIATE)" ("SKYFALL 2")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник дозволяє значно вдосконалити розмовну англійську, 
збагатити лексичний запас, внести необхідні корективи в граматику та 
фонетичну підготовку учнів. Рекомендовано до використання усім 
бажаючим вивчити та вдосконалити свій рівень англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68692  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчак Роман Васильович, Марчак Ігор 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)  Навчальний посібник "SKYFALL 1. (ELEMENTARY, PRE-
INTERMEDIATE" ("SKYFALL 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник дозволяє значно вдосконалити розмовну англійську, 
збагатити лексичний запас, внести необхідні корективи в граматику та 
фонетичну підготовку учнів. Рекомендовано до використання усім 
бажаючим вивчити та вдосконалити свій рівень англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68693  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрицький Микола Ігорович  
 

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 "Автоматизована система Підприємець v1.21" 
("АС Підприємець v1.21")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АС Підприємець v1.21 призначена для автоматизації управлінського 
обліку сфери та надання послуг у фізичних осіб підприємців з 
можливістю роботи по мережі з кількох комп'ютерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68694  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саваневич Вадим Євгенович, Власенко Володимир Петрович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Хламов Сергій Васильович, 
Погорелов Артем Валерійович, Єпішев Віталій Петрович, Сливка 
Олександр Георгійович, Кудак Віктор 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 "Програма вирівнювання фону астрономічних 
кадрів FrameSmooth" ("FrameSmooth")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою незалежний сервіс для вирівнювання 
залишкової фонової складової зображення на цифрових кадрах, в тому 
числі астрономічних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68695  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворожбит Наталя Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ФІЛМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий для съемок фильма с 
рабочим названием "Киборги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68696  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Гандшокбол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68697  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Футшокбол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68698  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрицький Сергій Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ВЕЛІТ 
VELIT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68699  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Віктор Ілліч, Руденко Владіслав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Рекламні речення для використання в голосовій 
рекламі, та рекламі на паперових чи інших носіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір визначає порядок розташування слів в реченнях, які будуть 
використовуватись для реклами на щитах, біг-бордах, вітринах, 
прапорах, транспорантах тощо. Головна ідея рекламних речень 
полягає в поєднанні стимулюючого першого речення та обігрування 
якості рекламних виробів у другому реченні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68700  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Сергій Олександрович, Клименко Володимир 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Ескізи зовнішнього вигляду електричних розеток та 
вимикачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68701  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубуков Олег Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис до настільної гри освітнього характеру "Простword"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Настільна розвивальна гра, в основі якої лежить один або декілька 
літературних творів. Сюжет гри заснований на загадках і шифрах, 
пов'язаних з певними літературними творами. Гра розрахована на 
поціновувачів літератури різного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68702  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кроленко Олександр Ігоревич, Андрус Ольга Федірівна  
 

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 "Две музы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "К Мадонне", "Над притихшими дворами", 
"Утренняя песня", "Стихи музыки", "Осенний парк", "Лунный свет", 
"Ветер с севера", "Мелодия в тумане", "Нежный аккорд", "Ангел 
милый мой".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68703  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

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 "Вікові дерева дендропарків Українського Полісся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено результати досліджень вікових дерев на території 
дендропарків Полісся, а саме у дендропарках "Пілява", "Еліта", 
"Юннатський" та "Сирецький". Проаналізовано їх таксономічний та 
кількісний склад, встановлено приблизний вік. Виявлено 281 віковий 
екземпляр деревних рослин, які представлені 21 видом та чотирма 
культиварами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68704  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олександра Юріївна, Колесніченко Олена Валеріївна  
 

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 "Адаптивний потенціал рослин Lolium Perenne L."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено результати досліджень екологічних 
властивостей й адаптаційного потенціалу рослин Lolium Perenne L. 
п'яти сортів української селекції на морфологічному, анатомічному, 
фізіологічному, біохімічному рівнях та особливостей їх використання 
для створення культур фітоценозів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68705  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання різних типів енергетичного потенціалу лісопромислових 
деревних відходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє здійснити оцінювання кількісних показників різних 
типів енергетичного потенціалу для такого структурного компонента 
деревної біомаси лісів як лісопромислові деревні відходи та кількісну 
оцінку показників різних типів енергетичного потенціалу 
лісопромислових деревних відходів як інформаційного інструментарію 
для сталого та багатоцільового використання лісових ресурсів 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68706  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

242 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання теоретично-можливого енергетичного потенціалу лісових 
деревних відходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє оцінити кількісні показники теоретично-
можливого енергетичного потенціалу такого вагомого джерела 
(структурного компонента) деревної біомаси як лісові дерев'яні 
відходи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68707  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання теоретично-можливого енергетичного потенціалу 
дров'яної стовбурової деревини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє оцінити теоретико-можливий енергетичний 
потенціал дров'яної стовбурової деревини - основного структурного 
компонента деревної біомаси у лісових екосистемах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68708  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Камілла Рагіфовна, Картамишев Костянтин Юрійович, Пучков 
Дмитро Ерікович  

 

Повне ім'я 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 "Alphabet" ("Alpha")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Faded", "Wow", "In the shade", "Here after call", 
"Colors".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68709  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Одесити на Донбасі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій присвячено українським прикордонникам з міста Одеса, 
яким довелося знаходитися в оточенні у Луганській області влітку 
2014.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68710  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спасокукоцький Георгій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент документального фільму "Перехрестя "Балу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68711  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башинський Руслан Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Альфа Бізнес Документи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68712  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухаметзянов Рустам Талгатович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до мультиплікаційного фільму "Sunny English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68713  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Рябина под снегом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68714  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій спектаклю "Зимний вальс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68715  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисакова Дарина 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 "Модна майстерня" ("Модная мастерская")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Співачка", "Фея", "Подружка", "Принцеса", 
"Русалонька", "Хелловін", "Певица", "Фея", "Подружка", 
"Русалочка", "Хэллоуин".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68716  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Тарас Шевченко. Кобзар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68717  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Ігор В'ячеславович, Ковпак Дмитро Олександрович, 
Федорченко Сергій Миколайович, Єрьомін Дмитро Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір, створений для телебачення "Сценарний 
план "БИЗНЕС-БАР ШОУ" ("БИЗНЕС-БАР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ТВ-проект у форматі телевізійного бізнес-клубу. Кожна програма 
присвячена окремій темі, включає в себе два блоки: діалоги, дискусії, 
презентацію бізнес-ідеї, стартапи, поради, рекомендації з ведення 
підприємницької діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68718  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин 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)  Науковий твір "Козаки і Посполиті. Міська спільнота Полтави другої 
половини XVIII ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волошин Юрій. Козаки і Посполиті. Міська спільнота 
Полтави другої половини XVIII ст. / Юрій Волошин. - Київ : К.І.С., 
2016. - 356 с. 

 

Анотація   

У книзі досліджується населення полкового міста Полтави в останній 
період існування Гетьманщини. Вивчаються особливості формування 
міського простору, діяльність магістрату, статевовікова, шлюбна й 
соціальна структура населення, функціонування інститутів шлюбу та 
сім'ї, типологія родини тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68719  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк 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)  Монографія "Полкових городов обивателі: історико-демографічна 
характеристика міського населення Гетьманщини другої половини 
XVIII ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На основі даних Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 
рр., вивчаються історико-демографічні характеристики населення 
полкових міст Гетьманщини - Ніжина, Переяслава і Стародуба. 
Представлений аналіз статевовікової структури, народжуваності, 
шлюбності, частково смертності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68720  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандурко Зінаїда Валеріївна  
 

Повне ім'я або 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 "Латинська мова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить граматичні вправи, речення та тексти 
для перекладу, завдання до текстів, латинські крилаті вирази для 
вивчення напам'ять та список використаної літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68721  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслій Наталя Дмитрівна  
 

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 "Методичний інструментарій визначення показників 
ефективності при інтеграції підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано інструментарій, за допомогою якого можливо 
визначити рівні і критерії оцінки ефективності кластерних зв'язків з 
погляду підвищення конкурентоспроможності учасників об'єднання, 
проводити порівняльну оцінку зміни вартості капіталів учасників до та 
після інтеграції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68722  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукіянчук Валентин Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний літературний письмовий твір методичного 
характеру "Метод управляемого психомоторного резонанса в 
соматической гетеропрактике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор твору на основі дослідження ідей попередників та сучасників 
галузі біокінетики та  біофізики розробив власний метод мануального 
сприяння протіканню біодинамічних процесів та їх впорядкування за 
допомогою керованого психомоторного резонансу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68723  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять для 
студентів ІІ курсу бакалаврського рівня напряму підготовки 
(спеціальності) "Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія)" 
денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів 
"Логопедія з практикумом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації складаються з таких змістовних модулів: теоретичні 
основи логопедії, онтогенез розвитку дитячого мовлення, 
характеристика звуків української мови та формування навичок 
правильної звуковимови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68724  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять для 
студентів ІІІ курсу бакалаврського рівня напряму підготовки 
(спеціальності) "Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія)" 
денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів 
"Логопедія з практикумом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації складаються з таких змістовних модулів: дислалія, 
корекційно-педагогічна робота з усунення вад звуковимови, фонетико-
фонематичне недорозвинення мовлення, складні порушення мовлення. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68725  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для вчителів-логопедів "Корекція 
лексичної сторони мовлення на логопедичних заняттях у молодших 
школярів із затримкою психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані завдання можна використовувати на логопедичних 
заняттях при роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку із ЗПР.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68726  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Ірина Іванівна, Стасюк Дар'я Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для вчителів-логопедів "Діагностика 
лексичної сторони мовлення у молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлені діагностичні 
завдання для визначення стану сформованості лексичної сторони 
мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68727  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амрай Ольга Петрівна  
 

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 "Інтеграція усіх існуючих експоцентрів 
світу на одному віртуальному порталі із застосуванням новітніх 
технологій та засобів комунікацій" ("Міжнародний віртуальний 
експоцентр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений поетапній розробці, впровадженню та застосуванню 
інформаційних технологій для інтеграції усіх існуючих експоцентрів 
світу на одному віртуальному порталі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68728  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурський Андрій 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 "VR-FLAT. Reality virtualization. VR-FLAT. 
Віртуалізація об'єктів нерухомості" ("VR-FLAT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"VR-FLAT" - це програмний комплекс, що призначений для 
віртуалізації і створення 3D-моделей об'єктів нерухомості і розміщення 
їх на веб-ресурсах для того, щоб дати можливість користувачам 
Інтернету за допомогою веб-браузера продивлятися ці об'єкти з будь-
якого ресурсу, а також змінювати інтер'єр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68729  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березін Юрій Анатолійович, Пазинич Володимир Олексійович, 
Шаповалов Олександр Васильович, Юдін Олександр Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Памак" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
"Облік використання електроенергії та ведення фінансових 
розрахунків з споживачами" ("АІС "Облік використання 
електроенергії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інформаційного відображення обігу 
електроенергії за допомогою застосування сучасних комп'ютерних 
технологій, оганізаційних заходів та архітектурних особливостей 
комп'ютерних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68730  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиходій 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)  Письмовий твір наукового характеру "Методика визначення 
геометричних параметрів трапецій для керованих мостів 
напівпричепів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою методику визначення теоретичного та фактичного 
розподілу кутів повороту керованих коліс причіпних ланок автопоїзда з 
метою отримання раціональних параметрів кермових трапецій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68731  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Анатолій Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Гриби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68732  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буцан Олександр Георгійович (Март Апрелій)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пробудження кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою діалог між Мавкою та Лукашем у момент їхньої 
зустрічі. Тексти використані із твору Л. України "Лісова пісня". Мотив 
соло сопілки використано з рекомендованих Л. Українкою збірок 
веснянок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68733  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місник Наталія Володимирівна, Палій Мілена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Українсько-болгарський розмовник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українсько-болгарський розмовник. - К. : Сік Груп 
Україна, 2016. - 304 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68734  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцешек Ярослав Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

253 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Викрадена принцеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця дивовижна історія сталася за часів відважних лицарів, прекрасних 
принцес і темних чаклунів. За велінням долі мандрівний артист Руслан 
знайомиться з княжою донькою Людмилою. Попри різницю в 
суспільному становищі вони закохуються один в одного. Однак їхнє 
щастя триває недовго. Підступний чаклун Чорномор викрадає 
Людмилу за допомогою магії. У призначений час він принесе дівчину в 
жертву, щоб продовжити власні безсмертя і могутність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68735  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгієв Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Corleone home"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображено логотип у вигляді руки лялькаря та напису "Corleone 
home". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68736  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Велигин Олег Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "ASICTRADE" ("ASIC")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вигадане слово латинськими літерами, що утворене з абревіатури 
"ASIC" та слова "TRADE", що в перекладі з англійської означає 
"АСІК торгівля". Абревіатура "ASIC"  в перекладі означає 
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інтегральна схема спеціального призначення. Над словосполученням 
розміщене художнє зображення початкових літер "А" та "Т" вказаних 
слів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68737  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурляй Олександр Леонідович, Гринчак Олександр Васильович, 
Родащук Галина Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Уманський національний університет садівництва 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Транспортна складова розвитку сільських 
територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, 
сільських та селещних громад, сільськогосподарських 
товаровиробників та інших суб'єктів господарювання на сільських 
територіях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68738  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вітер гуляє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68739  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Микола Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

255 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та 
математична статистика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рубцов М.О. Теорія ймовірностей, ймовірнісні 
процеси та математична статистика : навч. посіб. / М.О. Рубцов. - 
Мелітополь : МДПУ, 2016. - 478 с. 

 

Анотація   

Посібник складається з 3 розділів. Посібник містить теоретичні 
питання, що супроводжуються розв'язками прикладів з поясненнями. 
У кінці кожного розділу розміщені запитання для самоконтролю та 
тестові завдання з відповідями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68740  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

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  Картографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Топографічна зйомка масштабу 1:2000 на територію 
м. Олександрія Кіровоградської області у вигляді 180 топографічних 
планів на площу в 151,46 кв. км" ("Топографічна зйомка масштабу 
1:2000")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68741  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Лановий Олександр Тимофійович, 
Єресов Володимир Іванович, Корчевська Аліна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Конфлікти, що 
виникають у дорожньому русі та розробка моделі виникнення 
критичних дорожньо-транспортних ситуацій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведений системний аналіз мотивів та ризиків учасників 
дорожнього руху з метою забезпечення безпеки найуразливіших 
учасників дорожього руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68742  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генератор зображення "SkyLifer" 
("SkyLifer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68743  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурик Юрій 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 "Конституциональные психопатии и другие 
акцентуации в модели А психики человека, как пример проявления 
закона "единства и борьбы противоположностей". Алгоритм 
образования. Роль неадаптивного поведения в психотерапии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68744  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "ЕСКІЗИ КРАВАТОК-
МЕТЕЛИКІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Представлено ескізи різної форми: класичної, об'ємної, з вирізами, 
малюнками, у формі живих істот, предметів, симетричної форми, 
асиметричної форми. Призначені для чоловіків, жінок, дітей, домашніх 
тварин або як елементи декору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68745  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Фіалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68746  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Багнет - К"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68747  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Рекс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68748  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба SE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68749  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба Г1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68750  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біллі (Білл) Шепард; В.О. - Billy (Bill) Shepherd;  V.O.; Владімір 
Вікторовіч; В.В. (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)  Роман "ДиДи (Часть 1) Интермеццо ("Случайные знакомства или Как 
все начиналось")" ("ДиДи Интермеццо")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Студент ВУЗу на прізвисько ДіДі - перші букви його ініціалів, вирішує 
знайомитись 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.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68751  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юркевич Олена Миколаївна, Павленко Жанна Олександрівна, 
Коваленко Ганна Вікторівна, Невельська-Гордєєва Олена Петрівна, 
Качурова Світлана Володимирівна  

 

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 "Курс з логіки для студентів дистанційної форми 
навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68752  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітков Василь Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості агрегатування комбінованого машинно-
тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні 
просапних культур в умовах півдня України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мітков В.Б. Особливості агрегатування 
комбінованого машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального 
трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня 
України : монографія / В.Б. Мітков. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 152 с. 
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Анотація   

Використання інтегрального трактора з переднім навісним механізмом 
та переднім валом відбору потужності дозволить виконувати одночасно 
декілька сільськогосподарських операцій та гарантує своєчасне 
виконання сільськогосподарських робіт, підвищує продуктивність 
тракторів, дозволяє більш ефективно завантажити передню вісь, 
зменшує витрати на пальне.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68753  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Борис Михайлович  
 

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 "Мочалки: грызуны демократии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі переплетені реальні події та фантазії головного героя Лаврентія 
Петровича Загребайло, що живе в невеликому селищі Мочалки під час 
перебудови в державі та входження в ринкову економіку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68754  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Сіохін Валерій Дмитрович, 
Єремєєв Володимир Сергійович, Горлов Петро Іванович, Васильєв 
Валерій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Система накопичення 
первинних матеріалів на основі Web порталу для формування 
інформаційної бази даних птахів в Азово-Чорноморському регіоні 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано інформаційну систему обліку міграції птахів в Азово-
Чорноморському регіоні, яка призначена для формування 
інформаційної бази даних з міграцією птахів в Азово-Чорноморському 
регіоні України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68755  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Євген Тимофійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Пам'ять сонця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором написаний сценарій історико-пригодницького 
повнометражного фільму, в якому розповідається про історію Одеської 
області, про перші поселення на цій благословенній землі, про любов, 
зраду, інтриги та пригоди перших одеситів. Загалом сценарій про 
взаємодопомогу, взаєморозуміння і єдність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68756  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зербіно Дмитро Деонисович, Бойко Оксана 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 "Феномен звивистості коронарних артерій як 
ізольований вроджений синдром у плодів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відомий синдром звивистих артерій характеризується видовженням та 
звивистістю артерій великого та середнього калібру та асоційованими 
вадами, такими як стеноз легеневої артерії, легенева гіпертензія, 
гіперрозтягненість шкіри, гіпермобільність суглобів, діафрагмальні чи 
пахвові грижі. В наших спостереженнях новий синдром, для якого 
характерна відсутність вад у плодів, типових для відомого синдрому 
звивистих артерій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68757  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Вікторія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення соціально-психологічного проекту "Любовь в 
конверте" ("Соціально-психологічний проект "Любовь в конверте")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68758  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

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 "Будь зі мною ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68759  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Мисливий Володимир 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)  Монографія "Розбійні напади на банківські установи: кримінологічна 
характеристика та запобігання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Є першим в Україні комплексним кримінологічним дослідженням 
проблеми запобігання розбійним нападам на банківські установи. У 
праці досліджуються загальнотеоретичні та практичні питання 
кримінологічної безпеки банківських установ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68760  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Логвиненко 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)  Навчальний посібник "Science of law"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68761  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлинова 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)  Сценарний план організації та проведення "Міжнародний конкурс 
інструментальних, вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра 
Бортнянського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У сценарному плані організації та проведення конкурсу описані суть 
конкурсу, його мета, етапи проведення конкурсу, послідовність дій при 
проведенні міжнародного музичного конкурсу, категорії учасників 
конкурсу, оформлення приміщення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68762  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

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 "Соціальна та корпоративна 
безпека: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.010104 "Професійна 
освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглянуто деякі аспекти соціальної та корпоративної безпеки, а саме: 
соціальні детермінанти здоров'я та соціально-економічні чинники 
безпеки; нерівність доходів та соціальна безпека; вплив соціального 
середовища на соціальну безпеку; значення соціального капіталу; 
психологічно-соціальні аспекти робочого середовища та відповідальні 
інновації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68763  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репінський Сергій Володимирович, 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 "Гідравлічний розрахунок втрат тиску в 
трубопроводі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для швидкого і точного розрахунку 
втрат тиску рідини по довжині трубопроводу при русі рідини в 
трубопроводі, а також розрахунку втрат тиску на подолання місцевих 
гідравлічних опорів. Програма може бути корисна інженерам, 
студентам для розрахунків у сфері "Гідравліки, гідродинаміки та 
гідроприводу". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68764  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєнов Олексій 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'ютерне застосування для розрахунку 
показників структурної надійності неорієнтованих мереж зв'язку 
заданої конфігурації"  ("Комп'ютерне застосування РПСН НМЗЗК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерне застосування функціонує на базі табличного процесора 
Microsoft Exel/VBA і дозволяє проаналізувати структурну надійність 
телекомунікаційної мережі по окремому напрямку зв'язку або по всіх 
напрямках з урахуванням коефіцієнтів їх значущості.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68765  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Пасічник Дмитро Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма підвищення якості 
растрових зображень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові програмування 
С#, з використанням Emgu CV, що застосовується для підвищення 
якості растрових зображень шляхом застосування комбінацій методів 
оброблення зображень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68766  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимаренко Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Тренінг із техніки мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі розвитку 
мовленевої комунікації. Розробивши технологію навчання, автор 
пропонує спеціальний тренінг з активізації звучання голосу, 
вироблення правильної дикції і подає теоретичні засади й методичні 
рекомендації щодо тренінгу з техніки мовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68767  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Анатолій Анатолійович (Savchenko Anatoliy Anatoliyovych)  
 

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)  Стаття технічного характеру "Інтернет гра-реклама-магазин з 
продажу товарів винахідника Савченка А.А." ("Sawtexx")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті описана мобільна гра з продажу товарів, яка об'єднує Інтернет, 
ігри та Інтернет-продаж будь-якого товару через використання 
Аппстор і Андроїд або будь-якого Інтернет браузера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68768  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимаренко Лідія 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 "Студентський театр у системі професійної підготовки 
майбутніх педагогів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто теоретико-методичні аспекти підготовки 
майбутніх педагогів в умовах студентського театру. Обґрунтовано 
загальнодидактичні засади організації діяльності студентського театру 
та його поліфункціональну модель у системі вищої педагогічної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68769  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Олександр Євгенович, Нарожний Олександр Васильович, 
Сафонов Михайло Сергійович, Альохіна Альона Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система формування 
педагогічного навантаження викладачів ВНЗ І-ІІ р. а."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

За допомогою системи вирішуються завдання щодо детального 
розподілення годин педагогічного навантаження викладачів та їх 
облік. Навчальні плани складаються по кожній спеціальності окремо. 
У відповідності до них формуються бланки наказів та звітність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68770  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волох Анатолій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Охотничьи звери Степной Украины" Книга 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Охотничьи звери Степной Украины : Монография. / 
А.М. Волох. -  Херсон : ФЛП Гринь Д.С., 2014. - 412 с. 

 

 

Анотація   

Наведено результати дослідження екстер'єрних та краніологічних 
характеристик мисливських звірів із степової зони України, проведене 
порівняння з іншими районами та європейськими державами. 
Розкрито динаміку їх чисельності у мисливських господарствах, 
заповідниках і національних парках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68771  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волох Анатолій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Охотничьи звери Степной Украины" Книга 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублыкування: Охотничьи звери Степной Украины : Монография. / 
А.М. Волох. - Херсон: Гринь Д.С., 2016. - 572 с. 

 

 

Анотація   

Представлені екологічні умови мешкання мисливських звірів та 
особливості формування їх сучасної фауни, яке сталося внаслідок 
ефективної охорони та штучного розселення багатьох особин у степовій 
зоні України. Розкрито динаміку їх ареалів у часі та просторі, 
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проаналізовано біотопичний розподіл диких тварин. Глибоко 
висвітлено вплив паразитів, хижаків та господарської діяльності на 
популяції ссавців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68772  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичне видання "Електронний навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Культура педагогічного спілкування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна дисципліна має на меті створення умов для розвитку 
творчих здібностей майбутніх вихователів, сприяння досягненню 
глибокої професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога-
майстра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68773  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

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. Мои вторые пятьдесят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли твори, що були написані у 2016 році у м. Києві. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68774  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 

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 "Don't  hesitate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68775  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

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)  Пісня "Не спрашивай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68776  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуковський Віктор 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 "NanoSurface (моделювання масопереносу 
сольових розчинів в каталітичних та дисперсних середовищах 
частинок мікро- та нанопористої структури)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68777  
  

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прибилов Павло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Графічне та текстове оформлення сайту Хімелемент"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В складеному творі на головній та інших сторінках, які відкриваються  
шляхом кліку мишкою на обраній темі, відображена інформація про 
суб'єкта господарювання, діяльність, якою він займається, товари та 
характеристика товарів, що реалізується суб'єктам господарювання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68778  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еллісон Вудс (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 "Лайм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68779  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Анастасія (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)  Синопсис "Идеальный механизм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Два клани вчених, механіки та електроніки, воюють між собою за 
реалізацію своїх концепцій на шляху світового технологічного 
розвитку. Але в гру вступає третя сила...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68780  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяло Дмитро Володимирович, Новіков Андрій Вікторович  
 

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 "Інтегра-Флоу 2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними цілями програми є підвищення прозорості, керованості та 
ефективності роботи організації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68781  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

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 "Закупівлі-2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів з контролю та 
аналізу виконання закупівель та договірних зобов'язань у відповідності 
до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68782  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Іванович, Пшенична Людмила Емануїлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Одномоментна двомовність в публічному просторі та 
її вплив на мислення людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лаконічно викладено проблему одномоментної двомовності в 
публічному просторі. Цей феномен ХХІ ст. по суті є глобальним 
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експериментом неороз'єднування нації суверенної держави в контексті 
гібридної війни мовними засобами сучасним агресором.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68783  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Балашова Галина Станіславівна, 
Бояркіна Любов Вадимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна інформаційно-довідкова база "Насінництво 
картоплі на півдні України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База розроблена у вигляді сайту. Довідники бази представлені у 
вигляді веб-сторінок. Структура її представлена головним меню - 
навігаційні панелі на початку і наприкінці кожної веб-сторінки за 
чотирма тематичними блоками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68784  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Губарєв Руслан Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вибір стратегії підприємства за рівнем його 
конкурентоспроможності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А., Губарєв Р.В. Вибір стратегії 
підприємства за рівнем його конкурентоспроможності // Академічний 
огляд. - 2012. - № 1 (36). - С. 94-101. 

 

Анотація   

В статті розглядаються питання, пов'язані з обґрунтуванням вибору 
стратегії машинобудівного підприємства за рівнем догляду та 
прогнозової конкурентоспроможності. Виділено періоди зростання, 
стабілізації та спаду відповідно до динаміки промислової продукції 
машинобудування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68785  
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Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Герцик Віра 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 "Формування системи взаємовідносин з учасниками розподілу 
продукції підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А., Герцик В.А. Формування системи 
взаємовідносин з учасниками розподілу продукції підприємства // 
Академічний огляд. - 2013. - № 2 (36). - С. 66-72. 

 

Анотація   

Запропоновано підхід до побудови портфеля взаємовідносин з 
учасниками розподілу продукції підприємства. Сформульовано 
загальні рекомендації щодо вибору важелів координації діяльності 
учасників розподілу продукції підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68786  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Потупало Наталія Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління стратегічним потенціалом успіху підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А., Потупало Н.В. Управління 
стратегічним потенціалом успіху підприємства // Європейський вектор 
економічного розвитку. - 2015. - № 2 (19). - С. 166-176. 

 

Анотація   

Розроблено класифікацію видових проявів потенціалу підприємства. 
Запропоновано визначення поняття "стратегічний потенціал". 
Розроблено узагальнену класифікацію стратегічного потенціалу 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68787  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Кузьменко Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління подвійними стратегіями: постановний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А., Кузьменко О.В. Управління 
подвійними стратегіями: постановний аспект // Європейський вектор 
економічного розвитку. - 2013. - № 1 (14). - С. 152-159. 

 

Анотація   

Розглядаються підходи до формування подвійної стратегії, її 
наповнення, визначення глобальних і локальних стратегічних цілей та 
інструментарію реалізації. Запропоновано і описано блок формування 
подвійної стратегії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68788  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А. Торговельні мережі в Україні: 
особливості та проблеми розвитку // Академічний огляд. - 2011. - № 1 
(34). - С. 63-69. 

 

Анотація   

Узагальнено характеристику та показники сфери торгівлі, досліджено 
особливості розвитку торговельних мереж України за економіко-
географічними районами, їх потенційні можливості, проблеми та 
прогнози розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68789  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стандарты обслуживания в системе обеспечения 
безопасности потребления"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А. Стандарты обслуживания в системе 
обеспечения безопасности потребления // Академічний огляд. - 2011. - 
№ 1 (34). - С. 63-69. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68790  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романов Ігор Юрійович  
 

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 "Оригінал-макет упаковки "ПАННА" ("Упаковка 
"ПАННА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є площинним кольоровим зображенням авторської дизайнерської 
розробки упаковки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68791  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Юлія Вікторівна, Шульга 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)  Монографія "Теоретичні основи і прикладні проблеми управління 
конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової 
промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено та науково обґрунтовано сутність управління 
конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової 
промисловості. Висвітлено наукові засади ефективного розвитку 
харчової промисловості регіону  в контексті радикальних економічних 
перетворень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68792  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко 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)  Монографія "Сільськогосподарська кооперація в еволюційному 
вимірі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено роль і місце сільськогосподарської кооперації 
у ринковій економічній системі. Визначено і теоретично обґрунтовано 
соціально-економічну й екологічну сутність кооперації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68793  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аністратенко Віталій В'ячеславович, Халіман Ігор Олексійович, 
Аністратенко Ольга Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Моллюски Азовского моря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано молюски, що мешкають в Азовському морі, Молочному та 
Утлюцькому лиманах, а також у Таганрозькій затоці. Наведено 
характеристику Азовського моря та короткий нарис з історії вивчення 
молюсків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68794  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцешек Ярослав Олегович  
 

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 художнього фільму "Захар Беркут"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монгольська орда після розгрому руських князів на річці Калці суне 
далі, на захід, спопеляючи усе на своєму шляху. Та ось під Карпатами 
монголи зустрічають вільні племена русинів старовірів, що не бояться 
їх лютої сили.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68795  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Ірина Іванівна (Люко Дашвар)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій до аудіовізуального твору під назвою "Фіксація 
пріоритетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій призначений для створення на його підставі 
кінематографічної постановки аудіовізуального твору з назвою 
"Фіксація пріоритетів". Сценарій заснований на реальних подіях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68796  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Ірина Анатоліївна, Коваль Ганна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного анімаційного фільму "Мавка. Лісова 
пісня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія про кохання Мавки, молодої володарки лісу, і простого 
сільського коваля Лукаша. Герої належать до абсолютно різних світів - 
чарівно-природного і буденно-людського, і здається їхнє щастя 
неможливе. Але кохання перемагає всі умовності та перепони, 
поєднуючи чисті серця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68797  
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Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

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)  Графічне зображення "BIG BOSS портрет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68798  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теоретичні основи електротехнології зміцнення металів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68799  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теорія міжатомних перетворень покриттів, металів і сплавів 
фізичного матеріалознавства. Том І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68800  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теорія міжатомних перетворень покриттів, металів і сплавів 
фізичного матеріалознавства. Том ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68801  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана 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 "Лепестки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68802  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана 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 "Над водами чистой реки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68803  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана Анатоліївна  
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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 "Под музыку сфер небесных..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68804  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теорія міжатомних перетворень покриттів, металів і сплавів 
фізичного матеріалознавства. Том ІІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68805  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теорія наукового соціалізму в сучасних умовах розвитку 
держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68806  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теоретичне матеріалознавство в теоріях міжатомних 
перетворень покриттів, металів, сплавів. Том 4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68807  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Ольга Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Арт-
терапевтическая программа для дошкольников и взрослых. 
Изобразительное творчество с классической музыкой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68808  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна (Riya, Рія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Заново"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68809  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна (Riya, Рія)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

282 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Pygmalion"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68810  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна (Riya, Рія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чайка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68811  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна (Riya, Рія)  
 

Повне ім'я або 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 боюсь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68812  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія збалансованості фінансової системи 
держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено визначення сутності даної збалансованості, 
представлено понятійний апарат та сформовано закон збалансованості 
фінансової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68813  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

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 "Механізм формування та управління збалансованістю 
фінансової системи території"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено сутність економіко-організаційного механізму, розроблено 
відповідний алгоритм даного механізму, розкрито систему 
взаємозв'язків між основними учасниками механізму формування та 
управління збалансованістю фінансової системи території.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68814  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

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 "Інвестиційний клімат західного регіону України: 
етапи становлення та розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підкреслено, що динаміка розвитку регіонів держави відчутно 
залежить від наявності інвестиційних надходжень. Визначено 
результативність інвестиційного клімату у західному регіоні України 
та наведено перспективні напрями його розвитку в регіоні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68815  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

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 "Ефективність інноваційних технологій в системі 
викладач-студент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналізується проблема ефективності інноваційних технологій 
навчання, виходячи з критерію освіта-витрати. Пропонується 
класифікація віднесення навчальних закладів до трьох рівнів, 
виходячи з рівня забезпечення отримуваних знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68816  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Божко Сергій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделювання науково-технічного прогресу на основі 
засад сталого розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виходячи з підходів економіко-математичного моделювання, 
проведений системний аналіз НТП із дослідженням його впливу на 
ефективність праці в умовах нової фази розвитку економіки. 
Запропонована та обґрунтована двосекторна модель при сталому 
розвитку економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68817  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бек Валентина Леонідівна, Карпова Яніна Юріївна, Карпінський 
Борис Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансово-статистична оцінка ефективності 
підприємства в контексті регіональних товарних груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фінансово-статистична база моніторингових спостережень з 
тенденціями змін у підприємницькій діяльності може мати певні 
відмінності у кожному регіоні держави. Визначальним же для 
порівняння результативності підприємництва залишається ухил на 
вичленення конкретних фінансово-статистичних показників зі 
спільними ознаками, які ґрунтуються на програмованих засадах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68818  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2016  
 

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 "Децентралізація: сутнісний апарат і можливості 
фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синтезовано наукові засади організації фінансово-податкового 
механізму інвестиційного зростання, виділено фактори його впливу і 
роль в активізації реалізації наявного фінансово-податкового 
потенціалу адміністративно-територіальних одиниць в процесі 
децентралізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68819  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашпольський Дмитро Львович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Сторонній"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68820  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій за мотивами оперети Ярослава Барнича "Гуцулка 
Ксеня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68821  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматенко Олександр Петрович, Шматенко Вікторія Валентинівна, 
Плєшкова Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика нормування лікарських засобів для 
фармакотерапії травм та поранень головного мозку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68822  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плєшкова Ольга Володимирівна, Шматенко Олександр Петрович, 
Соломенний Андрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Marketing analysis of the drugs used for the treatment of affected 
military men with brain injuries"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: O.P. Shmatenko, A.M. Solomenny, O.V. Pleshkova. 
Marketing analysis of the drugs used for the treatment of affected military 
men with brain injuries // Вісник фармації. - 2014. - № 1(77). - С. 58-62. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68823  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматенко Олександр Петрович, Дроздова Анна Олександрівна, 
Плєшкова Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика проведення фармакоекономічного 
аналізу лікарських засобів для медикаментозного забезпечення 
військовослужбовців з травмами та пораненнями головного мозку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68824  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лариса Рай (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кліп "Я зачарую увесь світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68825  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я зачарую увесь світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68826  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порядинський Олександр Петрович, Полянський Олег Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Why so?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68827  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлуша Тетяна Петрівна, Лобузіна Катерина Вілентіївна, Чабан 
Ірина Анатоліївна, Коновал Людмила Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Послуги читальних залів" ("БД "Послуги читальних 
залів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних, яка представлена у середовищі системи автоматизації 
бібліотек (САБ) "ІРБІС64", призначена для збереження у вигляді 
фактографічної інформації відомостей про користувачів читальних 
залів НБУВ, відвідування ними читальних залів бібліотеки та надані 
інформаційні послуги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68828  
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Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педаченко Євген Георгійович, Морозов Анатолій Миколайович, 
Кицюк Наталія Ігорівна  

 

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 "Локальний формуляр лікарських засобів (випуск 
перший)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68829  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадомський Олександр Леонтійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма керування сайтом "Prog-line WEB-Editor" 
("PL WEB-Editor")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою відмінний інструмент керування 
сайтом, каталогами товарів та замовленнями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68830  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Валентина Володимирівна, Зуйко Катерина 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 "Навчання читанню складовим синтетичним методом з 
використанням інформаційно-комунікативних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропоновано засіб складового синтетичного методу навчання 
читанню з використанням ІКТ, шляхом обирання слів, які вже містять 
склади, потрібні для утворення нового слова з цими відомими 
складами, та з додатковим використанням ілюстрованого матеріалу на 
мультимедійних носіях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68831  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишова Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка емблем AROMA 
KAVA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68832  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Костянтин 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 художнього фільму "КРУТИ 1918. ЗАХИСТ" ("КРУТИ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

1918 рік, німці та більшовики починають наступ на Київ. Генерал УНР 
Савицький та двоє його синів - офіцер Олекса та студент Андрій, 
живуть у центрі подій. Але стається так, що родина повторює історію 
Тараса Бульби - коли один син стає героєм, а другий - зрадником...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68833  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожков Віктор Сергійович  
 

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 "Дизайн логотипу "Viva Henna" ("Viva 
Henna")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художньо-графічне некольорове виконання дизайну логотипу. Дизайн 
логотипу містить напис "Viva Henna" в центрі кола. Твір призначено 
для маркування товарів, для використання в рекламних проектах, в 
тому числі в мережі Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68834  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожков Віктор Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "CLC professional" 
("CLC professional")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художньо-графічне некольорове виконання дизайну логотипу. Дизайн 
логотипу містить напис "CLC professional" в центрі прямокутника. 
Твір призначено для маркування товарів, для використання в 
рекламних проектах, в тому числі в мережі Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68835  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Четкий Smart"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68836  
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Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельдман Юліана 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 "Новий рік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68837  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахтоваршоєв Алігавхар Шохайдарович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад на таджицьку мову поеми М.В. Гоголя "Мертвые души" - 
"Бандагони зинда ба дафтар"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художній переклад на таджицьку мову поеми М.В. Гоголя "Мертвые 
души". Використані також раніше існуючі переклади на таджицьку та 
перську мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68838  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбаренко Євген Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зелений Мексиканець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68839  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Дмитро Ігорович, Пілецький Павло Євгенійович, 
Баліцький Віктор Віталійович, Несвижська Інна Іванівна, Чумаченко 
Тетяна 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 поддержки принятия решений 
определения симптоматической инфекции мочевыводящих путей и 
инфекции мочевыводящих путей с бессимптомной бактериемией "UTI-
Diagnostics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою наведених запитань допомогти користувачу визначити 
відповідність критеріям, що пред'явлені для діагностики інфекцій 
сечовивідних шляхів. Результатом роботи програми є визначення 
симптоматичної або безсимптомної інфекції сечових шляхів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68840  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шах Тетяна Володимирівна, Поляков Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Так просто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня жартівливого характеру, що розкриває суть побутових справ та 
звичайних буднів кожної людини: роботу, поспіх, соціум. Проте, 
головною ідеєю є те, що в цьому і щастя, коли ми маємо шанс зробити 
його неповторним і яскравим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68841  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шах Тетяна Володимирівна, Поляков Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Днепр. Киев"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня написана з відчуттям любові до рідної столиці. Оспівано красу та 
велич міста  від душі молодого покоління, котрі тільки почали 
"підкорювати" столицю. Кожному з нас вдасться знайти своє щастя, 
долю, адже супроводжує нас - віра, любов і надія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68842  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повстяной Олександр Юрійович, Кузьмов Андрій 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 "Моделювання пресування багатошарових 
фільтрів" ("ФільтрN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє користувачу моделювати пресування 
багатошарових фільтрів із заданою пористістю. Програма являє собою 
систематизовану методику введення початкових даних для пресування, 
дає змогу кардинально підвищити продуктивність виготовлення 
якісних багатошарових порошкових фільтрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68843  
  

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повстяной Олександр Юрійович, Кузьмов Андрій Васильович, Куц 
Юлія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання пресування одношарових 
фільтрів" ("Фільтр1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє користувачу моделювати пресування 
одношарового порошкового фільтра з заданою пористістю. Програма 
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являє собою систематизовану методику введення початкових даних 
для пресування, дає змогу кардинально підвищити продуктивність 
виготовлення якісних одношарових порошкових фільтрів з подальшим 
їх використанням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68844  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Бойко Людмила Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Облік і звітність в оподаткуванні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68845  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабай Валерій Іванович, Снарський Ольгерт Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Закон Ома для замкнутой гидродинамической тепловой сети"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виходячи зі спільності електродинамічних і гідродинамічних уявлень і 
їх повної тотожності, наведені принципи побудови замкнутих теплових 
мереж, повністю тотожних побудові замкнутих електричних ланцюгів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68846  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабай Валерій Іванович, Снарський Ольгерт Володимирович, 
Стеценко Анатолій Павлович  

 

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 "ТИПОВАЯ АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ НА БАЗЕ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА АТГ-25"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В умовах енергетичної кризи великий інтерес викликають 
теплогенеруючі пристрої та системи, що мають максимальну 
тепловіддачу при мінімальних витратах енергії, яка до них  
підводиться.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68847  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробчанський Володимир Олексійович, Богачова Ольга Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тестова програма професійної придатності до 
аграрних професій "Agrotest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тестування спрямоване на оцінку професійної придатності до аграрних 
професій. Пропонується пройти три тестування. Тестування триває 
близько 20 хвилин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68848  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Понад усе - Україна!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня оспівує гордість за незалежність  України та закликає до 
відстоювання наших слави і волі щоденними реальними справами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68849  
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Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Дмитро Ігорович, Чумаченко Катерина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультиагентна система розповсюдження 
комп'ютерних хробаків у повнозв'язних гетерогенних мережах 
"MASWorm"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє провести мультиагентне моделювання поведінки 
мережевого хробака у комп'ютерних мережах. Спрогнозувати кількість 
інфікованих, вилікуваних та здорових хостів за попередніми даними 
розповсюдження вірусу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68850  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Николаєв Володимир Михайлович, Ніколаєв Василь Володимирович, 
Сорока Віктор Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "ГІС-Конект" ("ІС 
"ГІС-Конект")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в силових структурах з ціллю 
картографічної та інформаційної підтримки діяльності командирів 
підрозділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68851  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпус Оксана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Скіфська риба" з серіалу 
"Моя країна Україна" 2-й сезон" ("Скіфська риба")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкова історія, що базується на скіфських легендах і міфах. 
Складається історія з трьох частин: "Чудо-риба" - про створення землі 
і всесвіту; "Чудо-острів"- про застосування скіфської землі; 
"Атлантида" - про жадібного скіфського царя, помсту "Чудо-риби" і 
загибель скіфського царства.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68852  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпус Оксана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Рушник" з серіалу "Моя 
країна Україна" 2-й сезон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкова історія про заснування міста Чернігів, та чому на рушниках 
Чернігівської області червоні і чорні кольори. Історія про те, як 
княжна Черна врятувала замок від страшного червоного дракона, 
розстеливши навкруг замку білого рушника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68853  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатов 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)  Літературний сценарій "Філіжанка по колу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У країні розпочинається війна. Герой постає перед виробом: сховатися 
у оманливий внутрішній комфорт чи усвідомити себе як частину 
Всесвіту і стати творцем своєї долі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68854  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидченко Володимир Іванович, Аліна Андрійко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів і проза "Любовь сквозь время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68855  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент документального фільму "Предтеча"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про історію підготовки та проведення бою між 
боксерами В. Кличко та О. Повєткіним, що відбувся 05.10.2013. 
Особлива увага приділяється символізму бою, адже він був проведений 
за 1,5 місяці до Майдану 2014.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68856  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Катерина 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)  Літературний письмовий твір "Програма з лідерського розвитку 
підлітків "Я впевнений" для проведення тренінгу у центрі "KIDBI"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма присвячена розвитку у підлітків таких якостей як 
впевненість і сила у собі, розуміння себе і оточуючих, впевненості при 
виступі перед публікою, розуміння своїх сильних та слабких сторін, 
бути лідером там, де він може себе проявити, та інших лідерських 
якостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68857  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір-монографія науково-технічного, 
навчально-методичного характеру "Практичне експериментальне 
дослідження "Вплив алгоритмів програмної обробки процесорів Noise 
Reduction та Studio Reverb у програмі звукового редактору Adobe 
Audition на електроакустичні властивості синусоїдального звукового 
сигналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядаються деякі питання, пов'язані з методикою 
організації звукозапису творів академічного музичного мистецтва з 
великим виконавським складом (жанри симфонії та концерту для 
фортепіано з оркестром).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68858  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестор Охріменко (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)  Оповідання "Переляк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання про українську природу. Чарівні маки і рожеві троянди, 
білі ромашки, якісь жовтенькі дрібненькі квіточки - вони пишно 
прикрасили усі куточки і лісу, і городів, і інших ділянок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68859  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астремський Олександр Сергійович, Позова Світлана 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 "Реалити-шоу "ОБГОН НА 
МИЛЛИОН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір створений з метою проведення гоночного реаліті-шоу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68860  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астремський Олександр Сергійович, Позова Світлана 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 "Идея, сюжет и персонажи "ПРАВИЛА 
ДЕНЕГ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68861  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситюк Владислав Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проведення процедури медіації та її структуризація" 
("Структура проведення процедури медіації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Структура плану проведення процедури медіації являє собою текст з 
таблицею, в якій зазначається структуризація процедури медіації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68862  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлинова 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)  Сценарний план організації та проведення "Міжнародний 
інструментальний конкурс Євгена Станковича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В сценарії описана суть конкурсу, його мета, етапи проведення 
конкурсу, послідовність дій при проведенні такого конкурсу, категорії 
учасників, оформлення приміщення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68863  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтяренко Тетяна Володимирівна, Шевцова 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)  Навчальний посібник "Діагностика та корекція психомоторних 
порушень у розумово відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячено розробці проблеми оптимізації та надання 
комплексної психолого-педагогічної допомоги розумово відсталим 
дітям, які мають порушення психомоторного розвитку. У посібнику 
представлено загальні закономірності психомоторної організації 
людини, методи оцінки психомоторного розвитку дитини, результати 
діагностики такого стану в молодших школярів з різним рівнем 
інтелектуального розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68864  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
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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)  Сценарій "ИГРОК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68865  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхоплав Анна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Весенний ультрамарин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68866  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхоплав Анна Сергіївна  
 

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)  Балада-феєрія "Алые паруса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68867  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхоплав Анна Сергіївна  
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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)  Балада "Призрак Авалона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68868  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Оксана Алімівна, Ненько Юлія 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 "Англійська мова за професійним спрямуванням (для 
психологів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за 
напрямом 6.030102 "Психологія". Посібник складається з 4 тем і 
розрахований на 60 аудиторних занять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68869  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Олеся Василівна, Снісаренко Яна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "At the Restaurant: A Course in Communication Skills 
(Part IV)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник охоплює всі аспекти навчання мові - фонетичний, 
морфологічний, лексичний і граматичний, передбачає розвиток 
навичок читання та перекладу текстів за фахом, монологічного і 
діалогічного мислення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68870  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвичова Євгенія 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)  Книга "Метод резонансного психоанализа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Метод резонансного психоанализа : Время создания 
1996 г. : Практический метод Москвичевой Е.В. / Е.В. Москвичева. - 
Одесса : Астропринт, 2016. - 36 с. 

 

Анотація   

Метод резонансного психоаналізу побудований на розшифруванні 
"Смарагдової скрижалі" Гермеса Трисмегиста. Метод являє собою 
практичну лікувальну методику, яка складається з 10 програм, які 
впливають на організм людини на молекулярному рівні, що дозволяє 
досягти біологічного гомеостазу природним шляхом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68871  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Ніна 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)  Підручник "Психологія: Конспект лекцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук Н.М. Психологія : Конспект лекцій / Укл. 
Н.М. Атаманчук. - 2-е вид., випр. і доп. - Полтава : Видавництво 
"Сімон", 2016. - 244 с. 

 

 

Анотація   

У посібнику розкрито загальні уявлення щодо наукових проблем 
загальної, вікової та педагогічної психології, висвітлено основні 
поняття психологічної науки, проаналізовано розвиток та сучасний 
стан психологічної науки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68872  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пех Петро Антонович, Христинець Наталія Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "C++ Builder проект для аналізу даних 
експерименту за симетричним композиційним планом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність розробки зазначеного проекту пояснюється тим, що під 
час розв'язування різноманітних інженерно-технічних і наукових 
завдань часто виникає необхідність розробки експериментальних 
даних, зокрема тих, що отримані за симетричними планами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68873  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валентин Валерійович, 
Куликова Оксана Вячеславівна, Шаповалов Валерій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Онкоепідеміологія в Україні: сучасний стан, категорії 
хворих, особливості обігу лікарських засобів з позиції фармацевтичного 
права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онкоепідеміологія в Україні : сучасний стан, категорії 
хворих, особливості обігу лікарських засобів з позиції фармацевтичного 
права : метод. реком. / Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (мол.), 
Куликова О.В., Шаповалов В.В. - Харків, 2016. - 28 с. 

 

Анотація   

Рекомендації містять основні терміни, 4 розділи та список літературних 
джерел. Можуть використовуватися в аудиторній та позааудиторній 
роботі з медичного, фармацевтичного права у системі дипломної і 
післядипломної підготовки спеціалістів ВНЗ, які проходять навчання 
за фахом "організація і управління фармацією", "загальна фармація", 
"клінічна фармація", та лікарів лікувального, педіатричного, 
стоматологічного профілю на тематичних циклах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68874  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Сергій Володимирович, Яковенко Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Трансформація відносин власності в умовах 
формування постіндустріальної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степаненко С.В., Яковенко Л.І. Трансформація 
відносин власності в умовах формування постіндустріальної 
економіки. - Полтава : Скайтек, 2010. - 208 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснено комплексний аналіз трансформаційних 
процесів, що відбуваються у системі відносин власності в умовах 
становлення і розвитку постіндустріальної економіки, визначено 
структуру постіндустріальної економічної системи, окреслено основні 
напрями постіндустріальних суспільних трансформацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68875  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Лариса Іванівна, Непокупна Тетяна Андріївна, Степаненко 
Сергій Володимирович, Шевченко Борис Олексійович, Пащенко 
Олександр Володимирович, Яковенко 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 "Інтеграція науки і вищої освіти як фактор 
становлення економіки знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії здійснено комплексний аналіз сучасних інтеграційних 
процесів науки і вищої освіти. Визначено сутність концепції економіки 
знань як методологічної основи дослідження науково-дослідної 
інтеграції, визначено основні напрями такої взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68876  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Єремян Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Облік зовнішньоекономічної діяльності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68877  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Сергій Олександрович, Богач Ілона Віталіївна, Величко 
Петро Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок спекулярної складової кольору 
для медичних зображень з використанням фізично-коректної 
дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68878  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Сергій Олександрович, Богач Ілона Віталіївна, Поліщук 
Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Зафарбовування поверхонь тривимірних 
об'єктів у медичних системах візуалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68879  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Казкова повість "Поле золотых одуванчиков" ("Поле золотих 
кульбабок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68880  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поперешнюк Сергій Анатольович  
 

Повне ім'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 зображення "Літера "С"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В літеру С вписаний паросток, який символізує бережливе пакування 
тендітних вантажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68881  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сучкова Тетяна Аркадіївна  
 

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)  Сценарний твір до аудіовізуального твору - документального фільму 
"Потеряшки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціальна документальна драма, в основі якої лежать долі багатьох 
хлопців, які вийшли з інтернату і виявилися викинуті на вулицю та 
полишені на самих себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68882  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білостоцька Вікторія 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)  Монографія "Моделирование экономического законодательства (в 
бюджетной, банковской и сфере охраны труда)" ("Моделирование 
действующего законодательства")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена розгляду основних принципів моделювання 
чинного законодавства та вивченню можливостей застосування 
данного наукового напрямку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68883  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапіна Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Типовий сценарій розважального шоу "Дети асфальта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68884  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68885  
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Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Кредитний менеджмент у банку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено сутність та основні складові кредитного менеджменту у 
банку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68886  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аржевітін Станіслав Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нова візія Ради НБУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68887  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюгіна Лариса Михайлівна, Познанський Сергій Володимирович, 
Батицький Руслан Олександрович, Нідзельський Андрій Петрович  

 

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 "Збірка документального матеріалу "Майдан 
2013"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це збірка відео, знятого під час революції гідності на Майдані у 
листопаді та грудні 2013 року.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68888  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожнюк Наталія 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 "Дослідження етапів розвитку системного аналізу як 
наукової дисципліни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено передумови формування системи мислення. Визначено 
основні етапи становлення та розитку системного аналізу як наукової 
дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68889  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожнюк Наталія 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 "Инновации в индустрии развлечений и отдыха 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності індустрії розваг і 
відпочинку. Визначено основні характеристики процесу розваг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68890  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Не обижу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68891  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Let me go"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68892  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслобойщиков Михайло 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)  Літературний кіносценарій "Київська історія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Велокур'єр Тьома живе колом своїх інтересів, в нього свій розклад і 
йому байдужий світ довкола. Якось вночі його велосипед викрадає 15-
річний хлопець, який виявляється біженцем зі Сходу. Щоб повернути 
втрачене, їм доведеться шукати спільну мову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68893  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романченко Нікон Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний кіносценарій "ПОЗА ЗОНОЮ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Люба працює на кондитерскій фабриці. Вона проводжає сина на потяг. 
Матір намагається заповнити порожнечу від страху за майбутнє, але 
сама потрапляє у вир подій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68894  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайденко Сергій Сергійович  
 

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  "Реструктуризація-2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів 
об'єднання центрів зайнятості. Система реалізує концепцію ЕСМ 
(Enterprise Content Management - управління інформаційними 
ресурсами) та надає користувачам наступні можливості: управління 
документами, управління діловими процесами надання послуг 
клієнтам державної служби зайнятості, управління інформацією, 
колективну роботу. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68895  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Хищенко Людмила Аркадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бережіть Україну понад усе!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68896  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубосарський Віктор Рудольфович  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Закономірності формування 
перспективних площ вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих 
газів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена робота стосується геології, а саме геологорозвідувальних 
робіт і містить в собі науково-технічні дослідження, а також технічну і 
методичну складові розробки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68897  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогушина Юлія Віталіївна, Прийма Сергій Миколайович, Гладун 
Анатолій Ясонович, Осадчий Вячеслав Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Онтологічний аналіз у Web"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено проблематиці розробки, дослідження та 
використання онтології в розподілених застосуваннях. Проаналізовано 
моделі та методи подання онтологій, їх зв'язок з технологіями Semantic 
Web. В роботі аналізуються питання, що стосуються здобуття 
онтологічних знань з відкритих джерел  Web.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68898  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогушина Юлія 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)  Монографія "Семантичний пошук у WEB на основі онтологій: 
розробка моделей, засобів і методів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено проблематиці розробки моделей, засобів і 
методів семантичного пошуку у відкритому середовищі Web. 
Онтологічний аналіз використовується як основа для подання знань у 
семантичному пошуку. Для цього розроблена онтологічна модель 
взаємодії користувачів на інформаційних ресурсів Web та методи її 
застосування для семантичного пошуку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68899  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукове видання "Адвентисти сьомого дня в українських землях у 
складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття - 1917 рік)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі висвітлено Церкву адвентистів сьомого дня на вітчизняних 
теренах у контексті її історико-політичного розвитку. Досліджено 
виникнення адвентистів сьомого дня на українських землях, 
формуванні їх церковної структури, регіональних осередків, 
особливості внутрішньоконфесійної діяльності та еволюцію 
взаємовідносин із російським самодержавством.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68900  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хворост Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "HEALTH ACADEMY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення для емблеми, призначеної для надання послуг з 
рекламування здорового стилю життя. Зображувальна частина 
включає стилізований профіль гімнастки, охоплений стрічками у 
стилізованому потоці повітря.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68901  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярьова Клавдія Віталіївна, Владимирова Валентина Іванівна, 
Глобіна 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)  Навчальний посібник "Русский язык как иностранный: Рабочая 
тетрадь для студентов 1 курса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить матеріали, призначені для практичних 
занять з російської мови як іноземної для іноземних студентів, які 
навчаються у вищих медичних навчальних закладах України за 
спеціальністю 7.12010005 "Стоматологія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68902  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожков Віктор Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн етикетки "Viva Henna" 
Индийская ХНА Натуральная"  ("Viva Henna Индийская ХНА 
Натуральная")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художньо-графічне виконання дизайну етикетки, що містить в своєму 
складі зображення оригінальних інформаційних написів та малюнків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68903  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішина Світлана Володимирівна, Мішин Олександр Юрійович  
 

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 "Методичний підхід до формування системи експрес-
моніторингу фінансової безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний підхід до формування системи експрес-моніторингу 
фінансової безпеки підприємства базується на виділенні основних і 
допоміжних підсистем моніторингу, визначенні системи показників 
експрес-моніторингу та розробці діагностичної карти фінансової 
безпеки підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68904  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Лариса Петрівна, Давиденко 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 "Критерій доцільності виконання капітального 
ремонту/реконструкції/нового будівництва автодорожніх мостів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено критерій доцільності виконання капітального 
ремонту/реконструкції/нового будівництва автодорожніх мостів, що 
функціонально не залежить від фінансових витрат та є безрозмірним і 
залежить від інтенсивності відмов процесу деградації лямбда та 
рейтингу Е мостів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68905  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Микола Миколайович, Корітчук Сергій Олександрович, 
Дятчик Данило Ігорович, Покшевницька Тетяна Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
"Інноваційна діяльність та трансфер технологій" для студентів денної 
та заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Викладені загальні положення, які необхідні для виконання курсової 
роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68906  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Корітчук Сергій Олександрович, Дятчик Данило Ігорович, 
Покшевницька Тетяна Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційна діяльність та трансфер 
технологій" для студентів денної та заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено сутність та поняття інтелектуальної власності, інноваційної 
діяльності та трансферу технологій. Розкриті основні аспекти 
законодавчої бази державного регулювання в сфері трансферу 
технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68907  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Микола Миколайович, Гамеляк Ігор Павлович, 
Закревський Анатолій Іванович, Попелиш Іван Іванович, Корітчук 
Сергій Олександрович, Каськів Світлана Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної 
роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведені рекомендації до самостійної роботи над виконанням 
бакалаврської кваліфікаційної роботи, вказівки щодо виконання 
окремих її розділів, складу, правил оформлення роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68908  
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Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідняк Михайло Несторович, Мітченко Галина Валеріївна, Артемчук 
Валентина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методические 
указания к проведению практических занятий, индивидуальной и 
самостоятельной работы студентов по дисциплине "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведене тематичне та змістове наповнення програми вивчення 
нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68909  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Лановий Олександр Тимофійович, 
Єресов Володимир Іванович, Корчевська Аліна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання 
умов небезпеки дорожнього руху для його учасників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведений системний аналіз мотивів та ризиків учасників 
дорожнього руху з метою забезпечення безпеки найуразливіших 
учасників дорожнього руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68910  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Лановий Олександр Тимофійович, 
Єресов Володимир Іванович, Корчевська Аліна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Квантифікація 
параметрів дорожньо-транспортної ситуації через визначення небезпек 
для учасників дорожнього руху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведений системний аналіз мотивів та ризиків учасників 
дорожнього руху з метою забезпечення безпеки найуразливіших 
учасників дорожнього руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68911  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесхмельниціна Ольга Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Дівчина з кінокамерою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про внутрішню революцію молодої жінки-режисера з Росії, яка 
почалась зі зйомок на київському Майдані в грудні 2013 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68912  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Шепелєв Володимир Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Регулювання аграрного ринку у контексті Угоди про 
асоціацію України з Європейським Союзом на позиціях експортної 
орієнтації та конкурентоспроможності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведені дослідження дають можливість зробити припущення, що 
ПВЗВТ відповідно свого змісту відкриває для аграрного ринку України 
можливості модернізації торгівельних відносин та економічного 
розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68913  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Глобалізаційний вплив рибної політики на 
забезпечення продовольчої безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Глобальна увага до зменшення запасів риби націлена переважно на 
запаси морських риб, незважаючи на важливість саме прісноводної 
риби у всьому світі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68914  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод оцінки та обліку риби на всіх стадіях розвитку"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Облік витрат виробництва слід побудувати таким чином, щоб мати 
змогу кожного звітного періоду узагальнювати витрати на окремі види 
робіт по вирощуванню рибопосадкового матеріалу та товарної риби, а 
по завершенні циклу обчислювати фактичну собівартість продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68915  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологічний базис ведення єдиного державного 
обліку рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реєстр має обліковувати рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), у 
тому числі рибогосподарські технологічні водойми, акваторії (водний 
простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної 
(морської) економічної зони України, які призначені та 
використовуються для цілей рибного господарства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68916  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методи прямого впливу в регулюванні аквакультури 
як обраного пріоритету державної аграрної політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68917  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інструкція з обліку риби на підприємствах 
аквакультури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія інструкції з обліку риби на підприємствах аквакультури 
поширюється на всі підприємства, які здійснюють виробництво 
рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68918  
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Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Промислове рибальство в умовах глобального 
дефіциту продовольства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рибне господарство має розвиватися шляхом, що не тільки 
задовольняє економічні інтереси виробників та держави, а і забезпечує 
раціональне використання та відтворення водних біоресурсів, 
пом'якшення впливу на біологічне різноманіття риб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68919  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Шепелєв Володимир Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки наслідків від зміни умов торгівлі для 
окремих учасників ринку, споживачів та держави при формуванні зони 
вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвиток рибного господарства в Україні відбувається з урахуванням 
сучасних трансформаційних процесів, які передбачають розширення 
світових ринків збуту вітчизняної продукції. Реалізація такої 
перспективи забезпечується вдосконаленням регуляторної бази 
функціонування ринку, впровадженням у виробництво інноваційних 
технологій, автоматизацією праці та спрощенням доступу до 
інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68920  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 
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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)  Науковий твір "Інформаційне забезпечення системи прогнозних і 
програмних документів розвитку аквакультури в умовах 
євроінтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68921  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Методологічна складова інструкції щодо заповнення 
форми адміністративної звітності "Виробництво продукції 
аквакультури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При проведенні досліджень автором особливу увагу було приділено 
наданню пропозицій при розробці змісту. Запропоновані положення 
взято за основу при розробці даної інструкції, а зміст вказаної 
інструкції щодо заповнення форми звітності № 1А-риба та загальні 
положення складаються з восьми розділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68922  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Спеціальні форми первинної документації для 
суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68923  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Глобальні пріоритети сталого виробництва риби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені прикладні засади до відокремлення глобальних пріоритетів 
сталого виробництва сільськогосподарської продукції як для світу у 
цілому, так і для окремих країн з різним рівнем економічного розвитку, 
що направлені на посилення управлінської вмотивованості прийняття 
рішень щодо виробництва риби та морепродуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68924  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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)  Наукова стаття "Наслідки створення зони вільної торгівлі між 
Україною та Європейським Союзом для рибного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68925  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сплодитель Анастасія 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)  Географічна карта "Ландшафтні комплекси Національного 
природного парку "Нижньосульський" та прилеглих територій" (у 
цифровому форматі, базовий масштаб 1:25000)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68926  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокіна Людмила Юріївна, Сплодитель Анастасія Олегівна, Брегеда 
Сергій Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір наукового 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Географічна карта "Ландшафтно-геохімічна карта Національного 
природного парку "Нижньосульський" та прилеглих територій" (у 
цифровому форматі, базовий масштаб 1:25000)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карта містить інформацію про елементно-компонентну  ландшафтно-
геохімічну структуру території НПП "Нижньосульський" та прилеглих 
територій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68927  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кураєва Ірина Володимирівна, Сорокіна Людмила Юріївна, 
Сплодитель Анастасія Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір наукового 
характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія географічних карт "Розподіл важких металів (Ag, Cr, Cu, Mn, Ni, 
Pb, Ti, V) та поліелементного забруднення (за сумарним показником 
забруднення) у сучасному ґрунтовому покриві (горизонт 0-5 см) 
Національного природного парку "Нижньосульський" та прилеглих 
територій" (у цифровому форматі, базовий масштаб 1:50000)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крупномасштабні карти укладені у цифровому форматі, призначені 
для визначення вмісту важких металів у ландшафтах, що знаходяться 
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у межах природоохоронної території, а також аналізу умов їх 
латеральної міграції в ґрунтах, для інших наукових та прикладних 
цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68928  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Юлія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій художнього фільму "Цена жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68929  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфенов Андрій Сергійович (Wellni), Строїнов Олександр 
Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Катрін"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні, які увійшли до збірки: "Сири", "Дождь", "Парам парам", 
"Лабиринт", "50 оттенков радости", "5-й день", "Катрин", "Есть ты", 
"Шар лавины", "Похудеть ", "Блондинка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68930  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солов'яненко Анатолій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецький проект "Ювілейний вечір А.Б. Солов'яненка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ювілейний вечір проводиться з метою вшанування пам'яті визначного 
українського співака та громадського діяча, Героя України А.Б. 
Солов'яненка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68931  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Levitation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлено з дерева, поліуретану і текстилю. Текстура крісла 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір крісла 500×600×750 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68932  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Brick"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлено з дерева, поліуретану, текстилю та пухової 
підкладки. Текстура крісла змінюється відповідно проекту. Колір 
текстилю обирається на замовлення. Розмір крісла 600×600×900 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68933  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Plate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлено із сталі, тканини, підшипника, високоеластичного 
поліуретану. Текстура крісла змінюється відповідно проекту. Колір 
текстилю обирається на замовлення. Розмір крісла d-1000×750 мм. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68934  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Диван "Calliope"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Диван виготовлено з дерева, поліуретану, текстилю. Текстура дивану 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір дивану 4000×800×800 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68935  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Барний стілець "Amathus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стілець виготовлено з металевого каркасу та дерева. Текстура стільця 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір стільця d-450×750 мм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68936  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Барний стілець "Veii"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стілець виготовлено з металевого каркасу та дерева. Текстура стільця 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір стільця d-450×750 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68937  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Барний стілець "Ctesiphoni"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стілець виготовлено з металевого каркасу та дерева. Текстура стільця 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір стільця d-450×750 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68938  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 стельова "Полусфера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лампа виготовлена із армованого бетону та ЛЕД-лампи. Колір 
фарбування за палітрою RAL, декоративне, травлення кислотою. 
Розмір 300×135 мм. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68939  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Торшер "Т1000"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Торшер виготовлено з металу. Колір обирається за замовленням. 
Розмір d-600×2000 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68940  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Торшер "Yum-Yum"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Торшер виготовлено з металу ЛЕД. Колір обирається за замовленням. 
Розмір 400×600×800мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68941  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Торшер "Melpomene"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Торшер виготовлено з пластифікованого бетону, металу та ЛЕД-лампи. 
Колір обирається за замовленням. Розмір d-200×350×400×600 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68942  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Homelаnd"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлене з дерева, поліуретану, текстилю. Текстура крісла 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір крісла 750×900×1320 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68943  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Пуф "Cock-a-doodle-doо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пуф виготовлений з фетру, пуху, текстилю та металу. Текстура пуфа 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір 400×400×450 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68944  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Rocking Chair"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлене з фетру, пуху, текстилю та дерева. Текстура 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір 500×500×1000 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68945  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Locator"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлене з поліуретану, текстилю та дерева. Текстура 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір 600×600×800 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68946  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Chatty"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлене з текстилю та сталі. Текстура змінюється 
відповідно проекту. Колір текстилю обирається на замовлення. Розмір 
600×800×800 мм. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68947  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Лавка "Кіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лавка виготовлена з армованого бетону та сталі. Текстура змінюється 
відповідно проекту. Розмір 1500×400×670мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68948  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Лавка "Пес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лавка виготовлена з армованого бетону та сталі. Текстура змінюється 
відповідно проекту. Розмір 1500×400×580 мм. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68949  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Обробна дошка "Splinter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Обробні дошки виготовлені з вареної груші. Текстура проекту 
змінюється відповідно проекту. Розміри: 150×350×10, 250×350×15, 
250×450×15, 250×450×20 мм. Дошки мають колір натурального дерева.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68950  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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 "Підсвічник "Branch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсвічник виготовлений з патинованої бронзи. Колір натуральної 
бронзи, патинованої бронзи. Текстура виробу змінюється відповідно 
проекту. Розмір 230×150×500 мм. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68951  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Н Land"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлене з дерева, поліуретану та текстилю. Текстура 
змінюється відповідно проекту. Колір текстилю обирається на 
замовлення. Розмір d-600×1100 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68952  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

337 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Диван "Stone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Диван виготовлений з дерева, поліуретану та текстилю. Колір 
текстилю обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту. Розмір 2300×750×750 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68953  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Крісло "Stone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Крісло виготовлене з дерева, поліуретану та текстилю. Колір текстилю 
обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно проекту. 
Розмір 80×750×750 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68954  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Октябрь Ганна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів логотипів "АННА ОКТЯБРЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку увійшли ескізи логотипів, які ілюструють етапи створення 
ескізу фірмового авторського логотипу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68955  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Ширін Валерій 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 "Прогнозування параметрів 
транспортних потоків при плануванні автомобільних доріг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для визначення перспективної інтенсивності транспортних потоків 
при проведенні аудиту дорожньої безпеки на етапі планування 
автомобільних доріг, запропоновано застосувати балансовий метод 
прогнозування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68956  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімонін Володимир Олексійович, Чугуєнко Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок сили деформації пружних тіл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою програмне забезпечення, за допомогою якого можна 
розрахувати деформуючу силу для різних пружних тіл. Твір створено 
на базі мови С#.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68957  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолов Віктор Олександрович, Жданюк Валерій Кузьмович  
 

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 "Гранична поверхня по закону 
Кулона при 3D розрахунках нежорстких дорожніх одягів на міцність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На основі закону Кулона за напружено деформованим станом шарів 
нежорсткого дорожнього одягу із дискретних матеріалів запропоновано 
граничну поверхню, яка може бути використана при розрахунках на 
міцність. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68958  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугуєнко Сергій Анатолійович  
 

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 "Про лінійну залежність 
коефіцієнта теплопровідності асфальтобетону від вмісту щебеню й 
температури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проаналізовано існуючі дані щодо незалежності коефіцієнта 
теплопровідності від температури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68959  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугуєнко Сергій Анатолійович  
 

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 "Порівняння ефективності 
використання полімеру PR PLAST S при введенні в бітум та 
асфальтобетонну суміш"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результати дослідження показали, що ефективніше вводити полімер на 
етапі приготування в'яжучого. Найбільшим чином це відбивається на 
показнику колієстійкості асфальтобетону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68960  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелиця Жанета Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних посібників з англійської мови для дітей молодшого 
шкільного віку "WELCOME. КНИГА 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68961  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелиця Жанета Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних посібників з англійської мови для дітей середнього 
шкільного віку "WELCOME BELL. КНИГА 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68962  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Індикатори фінансової безпеки в контексті 
збалансованості фінансової системи держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематезовано дані щодо індикаторів фінансової безпеки держави. 
Синтезовано закон збалансованості фінансової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68963  
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Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інтегральний індикатор динаміки збалансованості 
регіональної фінансової системи в оцінці фінансової безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методологічний апарат та проведено розрахунки 
інтегрального індикатора збалансованості регіональної фінансової 
системи з позиції стану фінансової безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68964  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості прояву економічних суперечностей у 
податково-бюджетній сфері економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділені основні суперечності у бюджетно-податкових відносинах та 
надано пропозиції щодо їх уникнення у контексті реформування 
міжбюджетних відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68965  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основи формування стратегічного податкового 
менеджменту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформовано понятійний апарат та обґрунтовано концептуальні 
завдання стратегічного податкового менеджменту, спрямованого на 
реалізацію перспективних напрямів діяльності податкової системи 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68966  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

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.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68967  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення взаємин податкової служби з 
платниками податків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано, що ефективність роботи органів державної податкової 
служби значною мірою залежить від взаємин із платниками податків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68968  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Всесвітня історія" Том 1. "Історія 
стародавнього світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68969  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемет Тетяна 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 "Концепція валютної політики України" (пп. 1; 2; 3; 4; 5)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68970  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемет Тетяна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "The Structuring of Ukraine's Monetary Strategy in the Context of 
European Integration"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68971  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мануїльський Дмитро Володимирович, Говорун Артем 
Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САТТРАНС 
МОНІТОРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WEB-інтерфейс системи GPS-моніторингу 
"Саттранс" ("ПЗ "Саттранс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою клієнт-серверну систему.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68972  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рута Богдан (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-фентезі "Тримай мене міцно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68973  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєнакосов Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Старлайт Сейлз" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мedia Client 2" ("MC2")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68974  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білко Тетяна Миколаївна, Омельчук Сергій Тихонович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68975  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білко Тетяна Миколаївна, Омельчук Сергій Тихонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив аліментарного дефіциту жиророзчинних вітамінів на 
ендокринний статус дівчат-підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68976  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білко Тетяна Миколаївна, Ахтемійчук Ольга Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив нутрієнтного складу харчового раціону на імунний 
стан слизових у жінок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68977  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісельова Раіса Никифорівна  
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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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Бессмертие Земли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68978  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудря Олена Павлівна, Грищенко Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Гімнастика для мозку". Гармонічний розвиток півкуль 
головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей 7-10 років за 20 
днів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс направлений на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68979  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Optimization of efficiency energy the work surfaces with 
work environment by creating asymmetric surface-active structures 
(including squamose-like) with the vector direction given resistance, method 
for determining individual the properties, classification of species by the 
interaction nature of the working the environment and of geometry surface-
using the method Gorenko"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68980  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оптимізація ефективності енергообміну робочих 
поверхонь з середовищем шляхом створення розрахованих 
асиметричних поверхнево-активних структур (зокрема 
чешуйноподібних) з векторно заданим напрямом опору, спосіб 
визначення індивідуальних властивостей, класифікація видів по 
характеру взаємодії робочого середовища і поверхневої геометрії - 
використовуючи спосіб Горенко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68981  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна лялька-мотанка "Маринка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68982  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дистанційне навчання у системі неперервної освіти 
вчителів початкової школи: теорія та методика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68983  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічна ефективність виробництва круп'яних 
культур сільськогосподарськими підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68984  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пензай Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Планування профілактико-оздоровчих занять з 
настільного тенісу для чоловіків-викладачів 36-60 років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68985  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Рогожа Марія Миколаївна, Скус 
Ольга Володимирівна, Лісовська 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)  Монографія "Усна історія Уманщини: колективізація"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68986  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєва Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Творчий проект "Талановита молодь 
та діти міста Умань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68987  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко 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)  Методичний посібник "Педагогічне прикладне програмне 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68988  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Вікторія Вікторівна, Безверхня 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)  Навчальний посібник "Нетрадиційні засоби фізичної культури"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68989  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді 
в університетах Великобританії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68990  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Рогожа Марія Миколаївна, Скус 
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)  Монографія "Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68991  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевченко Олександр Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Лінгвістичні аспекти аналізу поетичного тексту: 
неокласичні виміри"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68992  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз сучасних світових тенденцій у енергетичній сфері"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68993  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз потенціалу альтернативної енергетики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68994  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубілет 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 "ПАПКА24"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68995  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінна Ганна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 
"Соціальна педагогіка" - "Статево-рольова соціалізація дошкільників: 
сутність, специфіка, супровід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68996  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майструк 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 для вищих навчальних закладів "Історія 
педагогіки в персоналіях: Василь Каразін (1773-1842)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68997  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогальська Надія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів спеціальності "Дошкільна освіта" - "Українське 
народознавство у вихованні дітей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68998  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Рогожа Марія Миколаївна, Скус 
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)  Монографія "Усна історія Уманщини: сільська школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  68999  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янишина Олеся Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток сільських територій Вінницької області: 
організаційно-аналітичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69000  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодчук Альона Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в США"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69001  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Наталія Володимирівна, 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 "Організаційно-педагогічні засади розвитку 
полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69002  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державні заходи забезпечення економічної безпеки за 
стадіями інвестиційного розвитку галузей економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69003  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інвестиційне забезпечення туристичної галузі України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69004  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлистун 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)  Монографія "Власна назва в українській поезії ІІ половини ХХ ст."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69005  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Олександр Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проектна технологія: теорія, історія, практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69006  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудик Михайло Володимирович, Діхтяренко Юлія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
фізико-математичних спеціальностей "Електродинаміка (курс лекцій 
для студентів)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69007  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник 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)  Навчально-методичний посібник "Історія держави і права України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69008  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко В'ячеслав Володимирович, Гордієнко Галина Миколаївна, 
Кривошея Ігор Іванович, 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)  Навчальний посібник "Історія середніх віків. Практикум. Частина ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69009  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Яків Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування екологічної культури учнів старших класів 
у сучасній середній школі США"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69010  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Санівський Олександр 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 "Українознавча парадигма педагогічної 
спадщини В. Сухомлинського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69011  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Рогожа Марія Миколаївна, Скус 
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)  Монографія "Усна історія Уманщини: знані люди села"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69012  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Рогожа Марія Миколаївна, Скус 
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)  Монографія "Усна історія Уманщини: діти війни - літописці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69013  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Віта 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)  Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів "Методика організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів 
сільської школи на засадах українознавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69014  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчевська Ілона Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний посібник "DEUTSCH FUR 
GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FACHBEREICHE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69015  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумаєва Світлана 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)  Електронний посібник "English for specific purposes (science education)"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69016  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування мотивації до професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних 
формах навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69017  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Ірина Михайлівна, Плетень Оксана Олександрівна, Багірова 
Тетяна Богданівна  

 

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)  Книжка-розвивайка "Бульбашкова історія. Дитячий садок" 
("Бульбашкова історія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69018  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стойка Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми та перспективи розвитку туристичної 
галузі України в умовах економічної нестабільності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69019  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стойка Віталій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Державно-приватне партнерство - рушійна сила 
інноваційного розвитку країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69020  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Декарчук Марина Вадимівна, Ільніцька Катерина 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)  Навчальний посібник "Електрика і магнетизм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69021  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паладьєва Алла Федорівна, Бріт Надія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання 
стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина XIX - 
початок ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69022  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна лялька-мотанка "Даринка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69023  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Рогожа Марія Миколаївна, Скус 
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)  Монографія "Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69024  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чвертко Людмила Андріївна  
 

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 "Сутнісна характеристика страхового ринку та особливості 
його становлення і розвитку в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69025  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Дидактичні матеріали з 
інформатики для учнів 7 класу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69026  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовська Ганна 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)  Навчальний посібник "Українська діалектологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69027  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заєць Світлана Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до спеціальності "Соціальна робота" в 
схемах і таблицях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69028  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарук Ігор 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 "Управління системою пенсійного забезпечення в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69029  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турковський Тарас Андрійович (Вендіго)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пригодницький роман "Проклятий корабель: дорога до мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69030  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Наталія Олександрівна, Білошкурська Наталія 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Економіко-організаційний механізм формування 
економічної безпеки агропромислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69031  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: 
теорія та методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69032  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Андріївна, Чирва Ганна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіко-математичне моделювання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69033  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр 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)  Навчальний посібник "Цивільний захист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69034  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Оксана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості соціалізації дітей у різновіковій групі 
сучасного дошкільного навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69035  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Катерина Віталіївна, Коцур Інна 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 "Технології соціальної роботи за місцем 
проживання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69036  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Катерина Андріївна  
 

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 "Фінансове забезпечення малих сільськогосподарських 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69037  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Василь Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Історична граматика української 
мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69038  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ольга 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Дистанційний курс 
вивчення дисципліни "Проектно-кошторисна справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69039  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69040  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокологорська-Никіна Юлія 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)  Анкета "Аналіз рівня стоматологічних та ортодонтичних знань у дітей 
з вадами слуху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей вербально-комунікативний метод для дітей з вадами слуху є 
найбільш влучним. В анкеті 19 питань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69041  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петряшов Максим Васильович, Поздняков Борис Валерійович  
 

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 "Комплект зображень знаку 
"ТЕАМ|247" та окремих форм (способів) його використання" 
("Логотип "ТЕАМ|247" та його фірмовий стиль")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69042  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савінов Дмитро Петрович  
 

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 "Программный комплекс для агрегации 
автомобильных сервисов на он-лайн платформе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69043  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "ИРИСКИН ГОРОДОК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69044  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Страна Рафинадия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка  "Страна Рафинадия" написана для дітей молодшого шкільного 
та дошкільного віку. Вона розвиває мислення дітей, навчає 
доброзичливості, доброму ставленню до людей та до праці. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69045  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "ХРИЗАНТЕМА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69046  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Двенадцать месяцев"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69047  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Гоголь-Моголь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69048  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "ТоКоЖиШка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69049  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Белая сказка о Молочном Королевстве"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69050  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Зайка-Мозайка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69051  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дитяча казка "Пуцьверинька училкин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69052  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Рахат-Лукумия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69053  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Антропологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику з урахуванням світового досвіду та 
стандартів вищої освіти викладено положення антропології: визначено 
її місце в системі наукових знань, розкрито об'єкт, предмет та завдання, 
джерела та методи дослідження, висвітлено теорії антропо- та 
соціогенезу, окреслено соціальні проблеми сучасності та шляхи їх 
подолання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69054  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбаренко Євгеній Степанович, Сорока Сергій В'ячеславович  
 

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 "Злая зая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69055  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбаренко Євгеній Степанович, Сорока Сергій В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Скорость"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69056  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скринник Світлана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Программа реабилитации и социальной адаптации женщин, жен, 
гражданских жен, зависимых мужчин (алкоголиков, наркоманов, 
игроманов)" ("REVELATION")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69057  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоб Святослав Іванович (PVANTO)  
 

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 "ЦВЕТНОСТИ "НАЙДИ СЕБЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69058  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ГЛУБЖЕ НЕКУДА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69059  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ВЫШЕ НЕ БЫВАЕТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69060  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ДАЛЬШЕ ЧЕМ ДАЛЕКО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69061  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "БЛИЖЕ ЧЕМ БЛИЗКО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69062  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ХЛОПОТЫ В РАДОСТЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69063  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "БУМЕРАНГ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69064  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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" ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69065  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ВЕРШНИКИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69066  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ЛЮБИТЬ НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69067  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "КТО КОМУ ЧУЖЕЗЕМЕЦ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69068  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ПРЕОДОЛЕЙ СТРАХ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69069  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ПРИДИ И ВОЗЬМИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69070  
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Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ВНОЧІ ЯРАМИ НЕ ХОДЯТЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69071  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "ПОДЛИННИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69072  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владислав Ленцев (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Face Error"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастичний детектив в світі близького майбутнього.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69073  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
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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 "Підприємство в стратегіології розвитку та його вплив 
на збалансованість фінансової системи держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синтезовано інструментарний апарат щодо ролі підприємництва в 
стратегії розвитку держави в контексті збалансованості фінансової 
системи. Наведено визначення ряду термінів із проблемами 
стратегіології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69074  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Стратегіологія розвитку держави за сучасних 
викликів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підкреслено темпи процесів реформування економічної системи та 
відповідно економічної безпеки, стан фінансової системи України і її 
адміністративно-територіальних одиниць. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69075  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Збалансованість фінансової системи держави як 
інтегральний індикатор стану фінансової безпеки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено оціночний апарат сбалансованості фінансової системи 
держави як інтегральний індикатор стану фінансової безпеки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69076  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Закон збалансованості фінансової системи та його 
вплив на економічну безпеку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зазначено, що науково-інноваційна сфера ще не стала каталізатором 
загальнопрактичної ідеології економічного зростання в Україні, а 
відтак і економічної безпеки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69077  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Інфляційні очікування: прояви та загрози економічній 
безпеці держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стверджується, що інфляційні очікування - це морально-
психологічний стан щодо очікування споживачами, виробниками, 
підприємцями можливих інфляційних течій, змін у економічному 
середовищі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69078  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Герасименко Олена Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм державного управління економічним 
розвитком території в контексті збалансованості фінансової системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зазначено, що поточні тенденції переходу України до ринкових 
відносин потребують здійснення пошуку ефективних механізмів 
державного управління та регулювання економіки не лише на 
державному, але й на регіональному рівні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69079  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Кирилюк Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціодіалектологія та демографічна криза в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підкреслено, що демографічна криза впливає не лише на економічні 
результати, а й на соціогрупи, руйнуючи мовні форми за рахунок 
зниження чисельності носіїв. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69080  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Особливості ресурсного потенціалу в системі 
податкового контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено питання формування основних складових ресурсного 
потенціалу системи податкового контролю, а також сформульовано 
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практичні рекомендації щодо вдосконалення податкового контролю, 
процесу його організації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69081  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Реформування податково-бюджетних відносин як 
механізм посилення конкурентоспроможності національної економіки"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено пропозиції щодо покращення податково-бюджетних відносин, 
а також реформування міжбюджетних відносин, адміністрування 
місцевих податків і зборів з метою активізації фінансово-екологічного 
розвитку національної економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69082  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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 "Реалізація ресурсного потенціалу податкових органів 
як метод нарощування податкових надходженнь до бюджету держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено формування складових ресурсного потенціалу податкового 
контролю з боку органів державної податкової служби та визначено 
можливості їх реалізації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69083  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

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   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

382 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості прояву суперечностей у територіальних 
податково-бюджетних відносинах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено базові прояви суперечностей у територіальних бюджетно-
податкових відносинах та надано пропозиції щодо їх уникнення в 
контексті реформування міжбюджетних відносин, адміністрування 
місцевих податків і зборів з метою активізації фінансово-економічного 
розвитку території.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69084  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Пероганич 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)  Науковий твір "Конкурентоспроможність як відображення 
інноваційного регіонального розвитку промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Національний лісотехнічний університет України. - 
2008. - Вип. 18.5. - С. 106-110. 

 

Анотація   

Проаналізовано особливості посилення конкурентоспроможності в 
контексті відображення інноваційного регіонального розвитку й 
діяльності промислових підприємств на прикладі Львівської області, 
виділено вплив інноваційної активності на їх конкурентоспроможність. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69085  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазаренко Олена Андріївна (Alyona Storm)  
 

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 "Проект "Місцеві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Проект спрямований на зображення облич міст України в малюнках 
через використання символів цих міст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69086  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коліушко Денис Георгійович, Руденко Сергій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма інтерпретації 
результатів вертикального електричного зондування і 
еквівалентування" ("VEZ-4A")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє визначити в інтерактивному та автоматичному 
режимах геоелектричну структуру земної поверхні за результатами 
вертикального електричного зондування, проведеного за методом 
Веннера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69087  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Руслан Володимирович  
 

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 "Технологічна інструкція по 
виробництву сирів м'яких сичужних ТІ У 15.5-2782400978-001:2009"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис технології виготовлення сирів сичужних м'яких (як копчених, 
так і некопчених), опис унікальної технології копчення, оригінальні 
зображення готової продукції та упаковки, під якою продукція 
пропонується споживачу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69088  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошан Ірина Геннадіївна  
 

Повне ім'я або 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 "Формування інформаційної моделі та 
контролю товарних операцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід до оцінки якості первинних 
документів, комплексний підхід до формування системи первинного 
обліку товарних операцій з урахуванням потреб управління та 
методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення товароруху. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69089  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна, Шуль Уляна Андріївна  
 

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 "Критерії епізоото-епідеміологічного обстеження 
території щодо гарячки Західного Нілу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані індикаторні показники для визначення ендемічності 
території щодо гарячки Західного Нілу. Найбільш значимі критерії 
згруповані у три блоки, наявність яких може свідчити про циркуляцію 
вірусу гарячки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69090  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулова Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Опис корекційно-
психологічної методики "Інтегративний підхід до роботи з безречевими 
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дітьми з аутистичними розладами та іншими порушеннями розвитку, зі 
збереженим слухом на основі співу" ("Speech steps" / "Сходинки 
мовлення")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу методики покладено об'єктивний підхід методів логопедичної, 
педагогічної та психотерапевтичної колекційної допомоги, а також 
використання співу за методикою "Логосистем" з адаптацією її до 
української мови та занять з дітьми з розладами аутистичного спектра. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69091  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгополий Олег 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 "Реєстраційне свідоцтво щеня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено порядок оформлення даних щеняти, з метою 
забезпечити відбір здорових собак для використання їх в племінному 
розведенні, з урахуванням збереження і закріплення їх породних 
якостей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69092  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Облік і внутрішній контроль 
розрахунків електронними грошима"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретико-методичні засади та розробка практичних 
рекомендацій щодо удосконалення обліку і внутрішнього контролю 
розрахунків електронними грошима (на прикладі торговельно-
виробничих підприємств). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69093  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибулько Дмитро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сучасні облікові аспекти класифікації 
основних засобів та витрат технічне переозброєння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узагальнена та доповнена класифікація основних засобів за ознакою 
участі в процесі технічного розвитку та запропоновано визначення 
дефініції "баластові основні засоби". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69094  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Андрій 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 письмовий твір "Концепція рефлексивного управління 
інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено концепцію управління інтеграційною взаємодією 
підприємств, в якій передбачено два напрямки рефлексії: для 
узгодженого визначення аттракторів розвитку учасників інтеграційної 
взаємодії та для сприяння досягненню таких аттракторів з точки зору  
інтегрованої структури бізнесу в цілому. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69095  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волковська Яна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації з вибору 
підходу до обліку витрат на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто найпоширеніші методи та підходи до обліку витрат на 
підприємстві. Встановлено, коли доцільно використовувати той чи 
інший метод (підхід). Запропоновано схему процесу вибору підходу до 
обліку витрат на підприємстві. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69096  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Юрій Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, ілюстрація, фотографічний 
твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Психологическая 
драма "Прощальное платье для Frau"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір  являє собою сценарій в оригінальному виконанні за мотивами 
п'єси Морана Вінтерголера "У костюмерній". Автор пропонує 
глядачеві своє бачення відомого твору, починаючи від зовнішньої 
форми - оформлення декорацій сцени, до оригінальних костюмів 
акторів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69097  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопішина Олена Вікторівна, Козубова Наталія 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)  Стаття "ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR INTERNAL TOURISM 
BASED ON RATIONAL USE OF UKRAINE TOURIST AND 
RECREATIONAL RESOURCES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті проведеного аналізу динаміки попиту на послуги 
внутрішнього і в'їзного туризму з урахуванням потенціалу пропозиції 
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туристичних послуг за регіонами України виявлено глибинні проблеми 
розвитку ринку туристичних послуг і запропоновані шляхи їх 
розв'язання на державному рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69098  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курган Наталя 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 "Методичний підхід до ранжування 
інноваційних проектів за пріоритетністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичний підхід до надання інноваційному проекту 
характеристики максимальної, середньої або мінімальної 
пріоритетності. Відмінністю підходу є застосування показника 
інноваційного маржинального доходу, що поліпшує резервування 
коштів для можливої переорієнтації від збиткового проекту до 
альтернативного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69099  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабунська Світлана Віталіївна, Прокопішина 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)  Стаття "Інновація як фактор конфлікту та рушійна сила гармонізації 
соціально-економічних інтересів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виявлені мотиви конфліктів й природа соціально-економічних 
інтересів суб'єктів середовища, таких як державні і регіональні органи 
влади і місцеве самоврядування, конкуренти, постачальники, 
споживачі та запропоновані управлінські заходи щодо гармонізації 
інтересів підприємства й суб'єктів середовища в процесі інноваційної 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69100  
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Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабунська Світлана Віталіївна, Прокопішина Олена Вікторівна  
 

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 "Розробка комплексу інструментів та 
важелів державної підтримки формування, становлення та розвитку 
внутрішнього ринку інноваційних продуктів в цілях національної 
безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доведено, що умовою державного стимулювання інноваційних 
проектів є участь бізнесу у подальшій комерціалізації "ідейнісної" 
інновації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69101  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Аліна 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук "Управління розвитком матеріально-технічної бази 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розширено класифікаційні ознаки та уточнено сутність ряду питань, 
визначено особливості розуміння розвитку МТБП в контексті аспектів 
управлінського процесу, обґрунтовано концептуальні положення 
організації управління розвитком МТБП, запропоновано етапи 
впровадження та онтологічну структуру механізму управління 
розвитком МТБП.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69102  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Моделювання системи збалансованого 
обліку в управлінні великомасштабними економіко-виробничими 
системами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформульовані теоретико-методичні положення трансформації 
обліково-аналітичного забезпечення в системі сбалансованого обліку, 
що відображають об'єктивні умови та тенденції розвитку великих 
інтегрованих бізнес-структур в сучасному інституційному середовищі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69103  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строітелев Станіслав Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Набір карток для гри "КРЫСИНЫЕ БЕГА 
КОРПОРАЦИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69104  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строітелев Станіслав Віталійович  
 

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)  Художнє оформлення ігрового поля для гри "КРЫСИНЫЕ БЕГА 
КОРПОРАЦИЯ" (варіанти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69105  
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Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строітелев Станіслав 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 малюнків "КРЫСИНЫЕ БЕГА КОРПОРАЦИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69106  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строітелев Станіслав Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Набір ілюстрацій до гри "КРЫСИНЫЕ БЕГА КОРПОРАЦИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69107  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строітелев Станіслав Віталійович  
 

Повне ім'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 правил гри "Корпорация"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69108  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палант Олексій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стратегія системної модернізації міського електричного 
транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палант О.Ю. Стратегія системної модернізації 
міського електричного транспорту : [монографія] / О.Ю. Палант. - Х. : 
Золоті сторінки, 2016. - 360 с. 

 

Анотація   

Присвячена трансформаційним перетворенням існуючої системи 
міського електротранспорту України на шляху до євроінтеграції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69109  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карий Олег Ігорович  
 

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 "Комплексний розвиток міст: теорія та методологія 
стратегічного планування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карий Олег. Комплексний розвиток міст : теорія та 
методологія стратегічного планування : монографія / О. Карий. -  
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 308 с. 

 

 

Анотація   

Розроблено концепцію стратегічного планування комплексного 
розвитку міст на базі обґрунтованих теоретико-методологічних засад 
управління розвитком міста як соціальною системою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69110  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухрай Наталія Іванівна, Лісовська Лідія Степанівна  
 

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 "Управління інноваціями"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чухрай Н.І. Управління інноваціями : навч. посібник / 
Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. - Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2015. - 280 с. 

 

Анотація   

Розглянуто сутність та види інновацій та досліджено еволюцію теорії 
інноватики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69111  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Григорівна  
 

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 "Системи діагностики діяльності машинобудівних 
підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності 
машинобудівних підприємств : полікритеріальна концепція та 
інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. - Львів : Видавництво 
Львівської політехніки, 2010. - 344 c. 

 

Анотація   

Розглянуто теоретико-методологічні засади формування, використання 
та розвитку систем діагностики машинобудівних підприємств на 
засадах бізнес-індикатора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69112  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонов Михайло Сергійович, Нарожний Олександр Васильович, 
Левицький Віктор Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку книжкового 
фонду та електронного каталогу бібліотеки Херсонського 
політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблена програма сприяє оптимальному формуванню, 
використанню та підвищенню ефективності роботи з обліку 
бібліотечного фонду коледжу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69113  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму для дітей "Дзвінка читає Мишка", 
четверта серія з анімаційного серіалу для дітей "Мишко та Місячна 
Дзвінка" ("Дзвінка читає Мишка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сьогодні у Мишка був насичений день: він багато грав з м'ячем та 
іншими іграшками, грав з кішкою та собакою, дивився телевізор та 
малював, звичайно - їв солодощі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69114  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму для дітей "Невідомий Мишко", третя 
серія з анімаційного серіалу для дітей "Мишко та Місячна Дзвінка" 
("Невідомий Мишко")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Як з'ясувала Дзвінка, сьогодні про Мишка пишуть усі газети. 
Ланцюжок подій, які Мишко  запустив необачними вчинками, 
призводить до серйозних проблем в місті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69115  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму для дітей "Обід у Місячної Дзвінки",  
друга серія з анімаційного серіалу для дітей "Мишко та Місячна 
Дзвінка" ("Обід у Місячної Дзвінки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69116  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Бібліотека NUMBEROK EDGE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "Бібліотека NUMBEROK EDGE" стоворений у 
формі бібліотеки для розпізнавання автомобільних номерів. 
"NUMBEROK EDGE" використовується для отримання списків 
номерів автомобілів на зображеннях, в камерах відеонагляду на різних 
апаратних платформах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69117  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шукурджиєв Самадін Велішаєвич  
 

Повне ім'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 пам'ятника "Мемориал летчикам-истребителям стран, 
участвовавших во 2-й Мировой войне 1930-1945 гг."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69118  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоход Володимир Олександрович, Карпенко Євген Юрійович, 
Кухарчук Владислав 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 "Система керування базою даних моніторингу 
гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено програму, що надає інструменти для керування даними 
моніторингу гідрохімічного стану та рівня підземних вод.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69119  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухарчук Владислав Сергійович, Тихоход 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 "Засоби просторового аналізу даних 
моніторингу гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено програму, що надає засоби просторового аналізу даних 
моніторингу гідрохімічного стану та рівня підземних вод.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69120  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоход Володимир Олександрович, Пікущій Діонісій В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма керування проектно-
довідковою інформацією об'єктів гідрогеологічного моніторингу"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

397 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено програму, що надає інструменти керування проектно-
довідковою інформацією об'єктів, розташованих на території 
промислового майданчику підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69121  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубний Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "TAXI ELIT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69122  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрігун Юлія 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ЛЬВІВСЬКА 
КАВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69123  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брагін Андрій Сергійович, Красілов Антон Миколайович, Шилков 
Олександр Сергійович, Ріфа Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Форт-Телеком" 

 

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 "FortMonitor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є системою моніторингу транспорту, людей і стаціонарних 
об'єктів, яка експлуатується з встановленням на транспорті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69124  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемет Тетяна Станіславівна, Харевич Андрій 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)  Стаття "Банківське кредитування в іноземній валюті в 
постсоціалістичних країнах - нових членах ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розкрито особливості використання різних валют для 
задоволення попиту на кредитні ресурси у постсоціалістичних країнах ЄС. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69125  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Воробйов Генадій Петрович, 
Савостьянов Анатолій Федорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод управління інтегрованим потенціалом протидії 
загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня 
воєнної безпеки держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано метод управління інтегрованим потенціалом протидії 
загрозам воєнного характеру, який дозволяє обґрунтувати найбільш 
раціональний склад сил та засобів для деескалації виявлених загроз, 
оцінювати потрібні спроможності з нейтралізації конкретних загроз 
воєнного характеру. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

399 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69126  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Юліан Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Небесні мінарети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69127  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зосіменко Володимир Вікторович, Мішалов Володимир Дем'янович, 
Зольніков Володимир Олександрович, Зольнікова Анна 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 "Інформаційно-експертна система 
реконструкції криміналістичної ситуації внаслідок дії гострих 
предметів" ("ІНЕКС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ІНЕКС за допомогою алгоритму послідовної діагностичної процедури 
оптимізує процес віртуальної реконструкції ситуації та ототожнення 
особи, яка скоїла злочин у вигляді спричинення тілесних ушкоджень з 
використанням гострих предметів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69128  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зосіменко Володимир Вікторович, Мішалов Володимир Дем'янович, 
Зольніков Володимир Олександрович, Зольнікова Анна Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних криміналістичної характеристики злочинів, 
заподіяних гострими предметами" ("БД КХЗ ГП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних створена для реалізації потреб судово-медичної практики і 
правоохоронних органів як складова фундаменту криміналістичної 
технології встановлення особи, яка вчинила злочин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69129  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісняк Владислав 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)  Монографія "Вартість об'єктів цивільних прав" в трьох частинах з 
додатками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія з визначення вартості об'єктів цивільних прав у трьох 
частинах з додатками. Метою даного матеріалу є узагальнення 
теоретичних засад теорії вартості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69130  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Оксана Ярославівна  
 

Повне ім'я або 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 "Методика та 
методологія організації різностатевого навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі та шкільному навчальному закладі, 
з розподіленням пріоритетів у процесі організації навчально-виховного 
процесу відповідно до статі дитини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69131  
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Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бути собою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69132  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування пісні "Наш отаман Гамалія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69133  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климук Ірина Вікторівна  
 

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 музичних творів "Пісні до спектаклів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Песня мальчика", "Песня бандитов", "Песня 
горожан", "Песня папы", "Финальная песня", "Заздравная", 
"Финальная песня 2".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69134  
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Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Генова Анастасія Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Патерн "Cheesecake cafe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Патерн складається зі стилізованих написів та малюнків на 
кондитерську тематику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69135  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шигонова Ірина Володимирівна, Євтушенко Анна Валентинівна  
 

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 "Співаємо разом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69136  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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 "Strategic management: forming and resource securing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформовано концепційні засади стратегічного менеджменту, виходячи з 
ресурсного підходу. Виділено, що важливим фактором у стратегічному 
менеджменті є людські ресурси та відповідно людський капітал. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69137  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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 "The priority trends of disagreement's avoiding in tax-
budget sphere"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено основні суперечності бюджетно-податкових відносин та 
надано рекомендації щодо їх усунення з метою посилення фінансово-
економічного розвитку території. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69138  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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 "Strategic tax management as the trend of new economic 
science-strategiology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено роль стратегічного податкового менеджменту в новому 
науковому напрямі - стратегіології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69139  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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 "Економічна безпека в контексті нарощування 
продуктивності економіки України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зазначено, що економічна безпека відчутно залежить від 
продуктивності економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69140  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Комарницька Ганна Омелянівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Функціонування міст - важлива складова 
державотворчого патріотизму нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено роль міста у складовій державотворчого патріотизму нації, 
яка відображається в податках, що є кількісним фактичним 
вимірником щодо конкретизації реальної участі платників податків у 
забезпеченні фінансової складової життєдіяльності й розвитку держави. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69141  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Кирилюк Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Socio-dialectal transformations due to demographic 
contradictions in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематизовано дані щодо соціодіалектичних трансформацій в 
Україні при дії демографічної кризи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69142  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Вероніка В'ячеславівна  
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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)  Навчальне видання "Методичні рекомендації щодо аналізу 
педагогічної діяльності вчителя, викладача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях розглянуто основні форми організації 
навчально-методичного процесу у загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах, вимоги до їх проведення, підготовки. Значна 
роль приділяється психолого-педагогічному аналізу та самоаналізу 
уроку, виховного заходу, лекції, семінарського заняття тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69143  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи культури і техніки 
мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою посібника є ознайомлення майбутніх фахівців з основами 
мовленнєвої культури, розширення їх мовленнєвої компетентності 
завдяки збагаченню спеціальними знаннями, вміннями та навичками, 
необхідними для успішної життєдіяльності у сучасному суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69144  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Наталія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Людина і світ з методикою 
навчання: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику пропонуються такі методи усного і письмового контролю 
знань та вмінь студентів з дисципліни, що сприяють підвищенню 
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності: проведення залікових 
фрагментів уроків, перевірка повідомлень, презентації уроків, 
виконання контрольних робіт, практичних та тестових завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69145  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Отопительные приборы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати підбір опалювальних приладів, 
сформувати зведену таблицю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69146  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опанасенко Віталій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "GRILL CLUB"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу "GRILL CLUB" є основною складовою 
ТМ "GRILL CLUB".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69147  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дида Олександра Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція в'язаних картин "В'язані фантазії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція містить 16 фотографій в'язаних виробів, виконаних у вигляді 
тривимірних об'ємних картин. Представлені різні техніки виконання 
спицями, гачком та вишивки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69148  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киселевський Олександр Георгійович, Рижухін Михайло 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система криптографічно захищеного 
мобільного зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації та експлуатації технічно і 
криптографічно захищених мультимедійних мереж для користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69149  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Ширін Валерій Вікторович, Птиця 
Геннадій Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Анализ методов определения 
показателей безопасности дорожного движения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено результати аналізу методів визначення показників безпеки 
дорожнього руху на автодорогах, які дозволили сформувати їх 
класифікацію. Виявлено переваги та обмеження розглянутих методів. 
Виділено метод, який є основою нормативної документації України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69150  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Спосіб динамічного управління 
автомобільним рухом на залізничному переїзді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання підвищення безпеки руху автотранспорту через 
залізничні переїзди. Запропоновано управління швидкісним режимом 
автотранспортних засобів на підході до переїзду з урахуванням часу 
закриття переїзду і місця встановлення додаткових засобів 
регулювання - інформаційних дорожніх знаків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69151  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Капінус Сергій Васильович  
 

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 "Системный анализ систем 
управления дорожным движением"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються питання застосування системного аналізу при 
дослідженні систем управління дорожнім рухом з урахуванням їх 
особливостей як ергатичних систем. Особливу увагу приділено 
визначенню функцій людини-оператора та людини, що приймає 
рішення (ЛПР) у процесі управління дорожнім рухом, і побудована 
функціональна схема ЛПР.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69152  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (поезія), 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Обращение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли твори: "Обращение", "Вальс", "Аллочка", 
"Маски", "Риторический вопрос", "Красота", "Любимой Одессе", 
"Одна", "День рождения у брата", "Ты мой отец", "Дважды жизнь не 
проживешь".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69153  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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)  Монографія "Державне регулювання благодійності і меценатства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69154  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович, Кучер Леся Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сайт електронного наукового фахового 
журналу "Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-
Journal"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис сайту журналу, його загальний дизайн, місію 
журналу, галузь, проблематику та інформаційне наповнення, що 
охоплює усі розділи сайту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69155  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Інститут 
стратегічних технологій" ("ИСТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69156  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2016  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Институт 
стратегических технологий им. ак. С.Н. Конюхова" ("ИСТ им. ак.  
С.Н. Конюхова")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69157  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астремський Сергій Олександрович, Позова Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Бізнес-гра "Правила 
денег"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Настільна економічна гра для двох і більше чоловік. В основу гри 
покладена ідея одноіменного економічного роману "Правила денег".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69158  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Володимир Григорович, Матяшук Раїса Костянтинівна, 
Жигаленко Олександр Анатолійович, Прокопук Юлія Сергіївна, 
Ткаченко Ірина Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір, ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "База даних видів багаторічних рослин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних видів рослин містить понад 100 видів вищих судинних 
рослин з їх детальним описом, зображенням, інтерактивну карту 
розташування екземплярів даного виду рослин в експозиціях, 
позначення основних споруд, зон тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69159  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Володимир Григорович, Матяшук Раїса Костянтинівна, 
Жигаленко Олександр Анатолійович, Груша Володимир Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-пошукова система видів 
рослин в ботанічних садах, дендропарках тощо"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для встановлення на мобільні пристрої, запуск окремих 
модулів здійснюється за допомогою графічного інтерфейсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69160  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жогно Юрій Петрович, 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)  Науковий твір "Спосіб розрахунку регіональних потреб населення у 
паліативній допомозі (на прикладі Одеської області" ("Спосіб 
розрахунку потреб населення у паліативній допомозі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено спосіб, який ґрунтується на популяційних 
характеристиках населення регіону та враховує структуру причин 
смертності, форми та види надання паліативної допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69161  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

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 "Цільова соціальна програма розвитку 
фізичної культури і спорту в Житомирській області до 2020 року"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрита програма розвитку фізичної культури і спорту в 
Житомирській області до 2020 року, яка входить до системи заходів, 
спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів 
розвитку фізичної культури і спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69162  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика проведення навчальних 
занять з фізичного виховання в умовах забрудненого навколишнього 
середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто на сучасному науковому рівні теоретичні та 
практичні аспекти фізичного виховання студентів під час проведення 
навчальних занять з фізичного виховання в умовах забрудненого 
навколишнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69163  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

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 проведення навчальних 
занять з фізичного виховання в умовах високої температури 
навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито на сучасному науковому рівні особливості впливу 
високої температури навколишнього середовища на фізичний стан 
студентів під час проведення навчальних занять з фізичного 
виховання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69164  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

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 проведення навчальних 
занять з фізичного виховання в умовах низької температури 
навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто на сучасному науковому рівні теоретичні та 
практичні аспекти фізичного виховання студентів під час проведення 
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навчальних занять з фізичного виховання в умовах низької 
температури навколишнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69165  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

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 "Стратегія розвитку фізичної культури і 
спорту на Житомирщині до 2020 року"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито стратегію як вершину ієрархії планування розвитку фізичної 
культури і спорту на Житомирщині, яка являє собою доктрину 
бачення управління розвитком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69166  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

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 "Вплив фізичних вправ на розумову та інтелектуальну 
діяльність студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто особливості швидкості перебігу розумових 
процесів у студентів протягом навчального дня, тижня і року, а також у 
період складання екзаменів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69167  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожук Віталій Ульянович  
 

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)  Ескіз з описом "Корпуси пристроїв з кріпленням на DIN-рейку з 
виділенням функціонального призначення пристроїв відповідним 
кольором"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Всі відомі корпуси пристроїв для кріплення на DIN-рейку відомих фірм 
мають один колір. Пропонується виділяти різні функціональні блоки 
відповідним кольором корпусу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69168  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович, Кучер Леся Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Обкладинка електронного наукового фахового 
журналу "Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-
Journal"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення презентує дизайн оформлення обкладинки 
електронного наукового фахового журналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69169  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Концепція проекту "Мультимедійний 
Простір" ("МП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання мультимедійного екрана реверсної проекції на фасаді 
будинків в соціальному проекті з метою сприяння розвитку молодіжної 
ініціативи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69170  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Брендбук мережі ресторанів "ВАО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керівництво по фірмовому стилю мережі ресторанів "ВАО". 
Своєрідний стандарт, в якому відображений набір правил для втілення 
конкретних елементів фірмового стилю мережі ресторанів "ВАО".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69171  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шастітко Валерій Аркадійович  
 

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 "Классическая физика в фундаментальных вопросах строения 
и взаимодействия материи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69172  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Олег Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Козаки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69173  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Алла Вікторівна, Пома Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри "Lady's Cash" Финансовая игра для женщин. Правила и 
методические рекомендации" ("Lady's cash")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає в себе додаток у вигляді грального поля, 5 комплектів 
карток, 12 комплектів гральних грошей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69174  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Чередниченко Михайло Семенович, Кійко 
Ірина Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро інформаційних 
технологій" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматичне формування облікових операцій 
руху поїздів на основі інформації від пристроїв ССН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматичне формування повідомлень типу 
SSN001 на основі вихідних подій телематичного сервера, сформованих 
в результаті обробки даних телеметрії від пристроїв ССН. Після 
обробки цих даних повідомлення надсилається до АСК ВП УЗ-Є.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69175  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих казок "Сборник детских сказок "Сказки Мышонка 
Сырные Ушки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка призначена для дітей молодшого шкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69176  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Набор карточек для развития речи и образного 
мышления детей для сочинения сказок и историй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Набір карток розроблено для роботи з дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку з метою розвитку в непримусовій формі гри 
образного та логічного мислення дитини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69177  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Анжеліка Володимирівна  
 

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 "Сборник детских дидактических сказок" ("Любимая 
книжка девчонок и мальчишек")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитячі дидактичні казки спрямовані на формування позитивного 
мислення у дітей дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69178  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугач Ніна Іллінічна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографія "Праздник воздухоплавания в Киеве в 2012 году"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографія зроблена 17.07.2012 о 5.38 ранку з оглядової площадки 
Києво-Печерської Лаври.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69179  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водолаз Андрій 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)  Поетична казка "Корисні дрібниці для життєвої скарбниці або 
Розкриті таємниці пригод однієї киці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетична казка виховного характеру для дітей молодшого шкільного 
віку, в якій у гумористичній формі робиться спроба стимулювати 
розвиток у читачів важливих моральних якостей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69180  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна, Лебедєва Аеліта Володимирівна, 
Москвичова Оксана Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Самостійна робота студентів з 
практики усного та писемного мовлення англійської мови (4 курс)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник передбачає систематичне повторення та закріплення 
лексичного матеріалу, що входить до обсягу, визначеного програмою, 
роботу з автентичними текстами тематичної спрямованості (переклад, 
відповіді на запитання, підбір синонімів до лексичних одиниць тощо) 
та вдосконалення навичок усного та писемного мовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69181  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозова 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 "Теоретико-методологічні основи економічної експертизи 
як форми фінансового контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії науково обґрунтовані основні аспекти розвитку 
економічної експертизи, розроблено понятійно-категоричний апарат, 
теоретичні та концептуально-методологічні основи економічної 
експертизи як форми фінансового контролю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69182  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Володимир Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція схем для ліплення з пластиліну "КУМЕДНІ МОНСТРИКИ" - 
"FUNNY KIDS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це набір для дитячої творчості, до асортименту якого входять схеми 
для ліплення з пластиліну одного з 9-ти кумедних героїв-монстриків, 
кожний із них має своє ім'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69183  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опіум (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 "Диво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "Диво" гурту "Опіум". Пісні "Плеєр", "Ласкаво просимо 
в клуб", "Будді все рівно", "Стереонавти", "Чорнозем", "Супергерой", 
"Хто тут самий модний", "Диво", "Аметисти і сода", "Чарлішин", 
"Осіння". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69184  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування навчальної мотивації студентів вищого 
технічного навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто суть поняття "навчальна мотивація 
студентів", схарактеризовано типи навчальної мотивації студентів, 
виявлено особливості формування навчальної мотивації студентів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69185  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабай Валерій Іванович, Снарський Ольгерт Володимирович, 
Олійник Дмитро Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТРЕХПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дається опис, принцип дії і конструкція елементарного триполярного 
мотора-генератора, який дозволяє отримувати безпосередньо 
автономну механічну і електричну енергію. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69186  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Дмитро Михайлович, Скубій Іван Вікторович, Козак Руслан 
Васильович, Черевко Федір Анатолійович, Пехньо Василь 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 "Методика функционального определения 
жевательной эффективности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка належить до галузі медицини, а саме до стоматології, 
до розробки діагностики жувальної ефективності при протезуванні 
зубними протезами. Автори статті розробили спосіб максимально 
точного визначення жувальної ефективності у клінічних умовах. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69187  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, 
Савельєв Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перетворення логічних функцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перетворення логічних функцій в 
еквівалентні щодо заданої групи перетворень. Вихідна логічна функція 
задається у вигляді таблиці істинності. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69188  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, 
Савельєв Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення оптимальної структури 
аналізатора результатів діагностування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі діагностичного забезпечення визначається оптимальна 
структура аналізатора результатів діагностування. Визначаються 
логічні функції для його реалізації. Проводиться оцінка скорочення 
апаратурних витрат на реалізацію аналізатора результатів 
діагностування у порівнянні з іншими методами побудови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69189  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, 
Савельєв Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма навчання мінімізації логічних 
функцій за допомогою карт Карно"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для допомоги в навчанні про булеві функції та їх 
мінімізацію картами Карно, які зменшують потребу в великих 
обчисленнях. Програма демонструє процес формування можливих груп 
та аналізує їх реалізованість, дозволяє мінімізувати як повністю 
визначені, так і частково визначені логічні функції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69190  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строкович Ганна 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)  Монографія "Методологічні та методичні основи стратегічного 
управління якістю функціонування підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Строкович Ганна Віталіївна. Методологічні та 
методичні основи стратегічного управління якістю функціонування 
підприємства : моногр. / Г.В. Строкович ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во 
НУА, 2013. - 396 с. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто природу виникнення, генезис, трансформацію 
якості та її головні аспекти щодо функціонування підприємств, 
обґрунтовано фактори, що формують необхідність стратегічного 
управління якістю функціонування підприємства.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69191  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строкович Ганна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління знаннями як основа підвищення якості 
функціонування підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті сформовано знанняорієнтовану модель стратегічного 
управління якістю функціонування підприємства, яка є підґрунтям 
оптимізації інформаційного  забезпечення, розробка адекватної системи 
мотивації, націлена на придбання навичок роботи у команді та 
постійне вдосконалення компетенцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69192  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястремська Олена Миколаївна, Строкович Ганна 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)  Монографія "Стратегическое инвестирование предприятий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ястремская В.Н., Строкович А.В. Стратегическое 
инвестирование предприятий : Монография. - Харьков : РИО 
ХГАДТУ, 1999. - 182 с. 
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Анотація   

В роботі досліджено процес інвестування, його особливості, методичні 
підходи до оцінки доцільності здійснення інвестиційної діяльності, 
внесено пропозиції щодо їх удосконалення, здійснено оцінку на 
прикладі підприємств Харківського регіону. Запропоновано методику 
формування портфеля інвестиційних проектів та здійснено його 
формування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69193  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Олена Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов 
"Grammar book. Граматика в таблицях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна О. Grammar Book. Граматика в таблицях / 
Олена Чорна. - Кіровоград : ПП "Ексклюзив-Систем", 2016. - 204 с. 

 

Анотація   

Мета посібника - систематизація знань студентів з основних 
граматичних тем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69194  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Інна Михайлівна, Поляков Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 
175 років 1841-2016"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена історії Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця. Представлено 541 біографія, з яких 27 нових, 285 
оновлених та додопрацьованих біографічних нарисів. Наведено понад 
4000 наукових праць вчених та більш ніж 500 літературних джерел про 
них.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69195  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Олександр Юрійович, Юхновець Тетяна Петрівна, 
Кочержинський Гліб Костянтинович, Петрина Андрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Пакет рекомендиций по ведению бизнеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить рекомендації, щодо ведення бізнесу в сфері роздрібного 
продажу товарів, що відповідають позначенню екологічний, через 
мережу магазінів під брендом "ЕКО-ЛАВКА".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69196  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MALIKA (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 "По осколкам любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69197  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Юлія Валентинівна  
 

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 "Жизнь Антона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Сценарій малює фантастичний світ, обмежений одним будинком, де 
мешкає герой - персонаж цього світу, а реальні або існуючі в його уяві 
правила та закони будинку відображають людську свідомість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69198  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Інструкція 
оцінювання невизначеності вимірювання геометричних розмірів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана інструкція встановлює послідовність, методи та порядок обробки 
результатів випробувань по визначенню геометричних розмірів за 
допомогою універсальних засобів вимірювальної техніки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69199  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Педагогічна антропологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69200  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аносов Іван Павлович, Хоматов Валерій Христофорович, Сидоряк 
Наталя Георгіївна, Станішевська Тетяна Іванівна, Антоновська 
Лариса Віталіївна  

 

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)  Підручник "Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69201  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носач Леонід Зінов'євич  
 

Повне ім'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 "Спорт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена в матеріалі пластилін висотою 300 міліметрів та 
символізує необмежені фізичні можливості людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69202  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макєєва Наталія Іванівна, Одинець Юрій Васильович, Піддубна Ірина 
Миколаївна  

 

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-опитувальник у двох частинах: І. Для дітей у 
віці 5-8 років, які страждають на гострий лейкоз; ІІ. Для батьків дітей у 
віці 5-8 років, які страждають на гострий лейкоз (додаток до медичної 
карти стаціонарного хворого або історії розвитку дитини)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник включає анкету та інструкцію з її використання. При 
відповіді діти та батьки обирають ступінь обмеження відповідно до 
питання і обводять цифру, що знаходиться біля відповіді, в куржечок. 
Лікар підраховує кількість набраних балів і за формулою оцінює рівень 
якості життя пацієнта.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69203  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подоба Борис Євгенович, Бірюкова Ольга Дмитрівна, Бодряшова 
Катерина Валентинівна, Маковська Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Рекомендації з оцінки гетерозиготності, 
адаптаційної здатності та регулювання генетичної структури 
генофондових популяцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено методологію використання генетичних методів для 
оцінки специфіки генофондів тварин з оцінюванням гетерозиготності 
порід коней, великої рогатої худоби, свиней за еритроцитарними 
антигенами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69204  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аносов Іван Павлович, Кулинич Леонід Якович, Кулинич Роман 
Леонидович, Гавенаускас Бронислав Леонардосович, Мацюра 
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)  Навчальний посібник "Курс истории биологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику в календарно-хронологічному плані розглянуто важкий 
шлях розвитку біології з найдавніших часів до другої половини ХХ 
століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69205  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аносов Іван Павлович, Антоновська Лариса Віталіївна, Сидоряк 
Наталя Георгіївна, Станішевська Тетяна Іванівна, Горна Оксана 
Іванівна, Маньковська Лідія 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований практикум містить методичні рекомендації до 
проведення практичних занять з курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69206  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аносов Іван Павлович, Золотова Тетяна Євгенівна  
 

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 "Основы гистологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику коротко зазначено матеріал, що стосується курсу загальної 
гістології. Окрім класичних традицій та підходів, важливих для 
запам'ятовування закономірностей тонкої будови організму, книги 
містять нову інформацію про механізм розвитку та регенерації тканин, 
взаємодію клітин, регуляторних механізмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69207  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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 "Благодійність та меценатство як об'єкти 
державного регулювання (постановка проблеми)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69208  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Михайло 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 "OLD SCHOOL. UKRAINIAN GRAFFITI 
DOCUMENTARY" ("OLD SCHOOL")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальний фільм про історію розвитку українського графіті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69209  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стогній Борис Сергійович, Кириленко Олександр Васильович, 
Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "База даних параметрів асинхронних режимів Дністровської ГАЕС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69210  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стогній Борис Сергійович, Кириленко Олександр Васильович, 
Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "База даних керуючих дій системи протиаварійного керування 
Дністровської ГАЕС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69211  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стогній Борис Сергійович, Кириленко Олександр Васильович, 
Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "База даних налаштування уставок пристроїв релейного захисту 
Дністровської ГАЕС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69212  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Лук'ян Миколайович  
 

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 "Автоматизація розрахунків допустимих 
режимів роботи енергосистем з урахуванням ремонтно-аварійних схем"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69213  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересунько Микола Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір з питань мистецтва "Положення всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Ти у серці моїм, Україно!", присвяченого Дню 
Незалежності України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69214  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Борис Олексійович, Яковчук Костянтин Ювеналійович, 
Рудой Юрій Ернстович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Электронно-лучевое нанесение покрытия типа CoCrAlY/AlCr 
с градиентом химического состава по толщине и внешним 
керамическим слоем (техническая документация)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69215  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Борис Олексійович, Яковчук Костянтин Ювеналійович, 
Рудой Юрій Ернстович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Электронно-лучевое нанесение многослойного градиентного 
покрытия, содержащего диффузионный барьерный слой на основе 
карбидов, жаростойкий слой на основе NiAl и внешний керамический 
слой, за один технологический цикл (техническая документация)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69216  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

434 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куклінський Максим Володимирович, Гиза Ірина Сергіївна  
 

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 "Net Scanner"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма, завдяки постійному скануванню комп'ютерної 
мережі, дає змогу виявити несанкціоноване втручання до неї та у 
комплексі з іншими програмно-апаратними засобами здатна 
вирішувати загальні задачі системи мережевої безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69217  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевага Володимир Миколайович, Паєнок Анжеліка Володимирівна, 
Задорожна Божена Володимирівна, Білошицький Вадим Васильович, 
Нетлюх Андрій Михайлович, Кобилецький Олег Ярославович, 
Щибовик Дмитро Володимирович, Гутор Тарас Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шкала прогнозу виходу пацієнтів з важкою 
черепно-мозковою травмою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опрацьовано та запропоновано алгоритм дій, який призначений для 
визначення вірогідності негативного прогнозу або смерті пацієнта. 
Прогноз розраховується, ґрунтуючись на клінічних та лабораторних 
показниках обстежуваного стану на перший день після госпіталізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69218  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Сказочки-рассказочки - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів для дітей молодшого віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69219  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечний Максим Васильович, Сміт Єлізавета Михайлівна  
 

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 документального фільму "Цимбаліст Петро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69220  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пикачу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69221  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "На краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69222  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілліген Оксана Петрівна (Оксана Мальва)  
 

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 "Українське літечко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить вісім колоритних теплих літніх дитячих віршиків, 
пронизаних любов'ю до рідної Батьківщини, оспівують красу рідної 
природи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69223  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Мобільний додаток, 
програма "WelcomeTo Chernihiv for guests" ("Мобільний додаток, 
програма "WelcomeTo")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для зручності навігації гостей та жителів міст  
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69224  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анжей Барський (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)  Довідковий посібник "Мечтая о США. Справочник авантюриста" в 
трьох (3) частинах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В довідковому посібнику описано варіанти розвитку кругозору і зміни 
мислення. Наведено приклади інвестиційної діяльності в США. Книга 
орієнтована на авантюристів та людей, що саморозвиваються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69225  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевряков Микола Вікторович, Повстяной Михайло Васильович, 
Рябініна Ганна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, 
інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи в лабораторії 
аналітичної хімії. Представлено 35 лабораторних робіт з 
гравіметричного аналізу, титриметричних методів аналізу, оптичних, 
електрохімічніх, хроматографічних методів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69226  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Оксана Костянтинівна, Палієнко Світлана Валентинівна  
 

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)  Зошит навчального характеру "Мій перший зошит "Зернятко" ІІ 
частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

438 

Анотація   

Твір призначений для дітей віком від трьох до чотирьох років. Зміст 
зошиту дозволяє дитині в ігровій формі отримувати знання з основ 
математики, розвинути початкові навички з письма, ознайомитись з 
просторовими та геометричними поняттями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69227  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Оксана Костянтинівна, Палієнко Світлана Валентинівна  
 

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)  Зошит навчального характеру "Зернятко" Мій перший зошит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для дітей віком від трьох до чотирьох років. Зміст 
зошиту дозволяє дитині в ігровій формі отримувати знання з основ 
математики, розвинути початкові навички з письма, ознайомитись з 
просторовими та геометричними поняттями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69228  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Оксана Костянтинівна, Палієнко Світлана Валентинівна  
 

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)  Зошит навчального характеру "Зернятко" Зошит з математики 
дошколярика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для дітей віком від трьох до чотирьох років. Зміст 
зошиту дозволяє дитині в ігровій формі отримати початкові поняття з 
математики, засвоїти поняття та без перевантажень набути необхідні 
знання та навички.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69229  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Оксана Костянтинівна, Палієнко Світлана Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зошит навчального характеру "Зернятко" Англійська мова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для дітей віком від п'яти до шести років. Зміст 
зошиту дозволяє дитині в ігровій формі вивчити букви та звуки 
англійського алфавіту, отримати початкові навички читання та 
письма.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69230  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Оксана Костянтинівна, Палієнко Світлана Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зошит навчального характеру "Зернятко" Зошит з математики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для дітей віком від чотирьох до п'яти років. Зміст 
зошиту дозволяє дитині в ігровій формі оволодіти основними знаннями 
з математики та ознайомитися з просторовими поняттями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69231  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решнова Світлана Федорівна, Вишневська Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичні рекомендації "Методичне забезпечення 
методики викладання хімії згідно з модульно-кредитною системою 
навчання для студентів спеціальності 6.010103 "ПМСО. Хімія. 
Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та 
лікарських препаратів" (денна та заочна форми навчання)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику наведена модульна система навчання шкільного курсу 
хімії та методики її викладання. Особливістю задач даного посібника є 
продуктивний характер: у кожному завданні вимагається 
обґрунтування літературними джерелами та власними міркуваннями, 
що можуть співпадати з одним із відомих міркувань педагогів чи не 
співпадати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69232  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябініна Ганна Олександрівна, Іванищук Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Практикум з фізичної та колоїдної 
хімії. Частина ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В практикум включено 9 лабораторних робіт з таких найважливіших 
розділів курсу фізичної та колоїдної хімії: перший закон 
термодинаміки, термохімія; другий закон термодинаміки, 
термодинамічні потенціали, термодинаміка хімічної рівноваги; фазові 
рівноваги; розчини, властивості розчинів; хімічна рівновага.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69233  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Світлана Андріївна, Пилипчук Людмила Львівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичні рекомендації "Методичні рекомендації та 
тестові завдання для підготовки студентів до фахового екзамену з хімії. 
Для внутрішнього користування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику наведено теоретичні основи курсу хімії, розрахунки та 
приклади задач, які базуються на основних законах хімії, правила 
техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії, правила 
користування хімічним посудом, апаратом Кіппа, газовими 
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пальниками, хімічними реактивами, приготування розчинів певної 
концентрації, пояснення результату дослідів, правила користування 
хімічною технологією та довідковою літературою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69234  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевряков Микола Вікторович, Повстяний Михайло Васильович, 
Яковенко Борис Володимирович, Попович Тетяна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Аналітична хімія. Теоретичні 
основи якісного та кількісного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та 
кількісного аналізу. Розглядається закон діючих мас та його 
застосування до процесів в аналітичній хімії, роль буферних систем в 
аналізі, будова та застосування в аналітичній практиці комплексних 
сполук.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69235  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Никифоров Володимир 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)  Науковий твір "Электромагнитная совместимость 
электромеханических и биологических систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами досліджено вплив магнітного поля промислової частоти від 
електромеханічних перетворювачів енергії змінного струму на 
біологічні тест-об'єкти. Основні дослідження проведені з асинхронними 
двигунами, які мають придбану параметричну несиметрію і фізичну 
зношеність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69236  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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-PKI.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69237  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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-PRNG.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69238  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69239  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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-CRL.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69240  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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 libPKI.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69241  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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 libPRNG.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69242  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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 libCERTIFICATE.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69243  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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 libCRL.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69244  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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 libPKCS8.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69245  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

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-PKCS8.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69246  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Білецька (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Дарунки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить вірші для дошкільного, молодшого і старшого 
шкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69247  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заза Буадзе, Грігоріс Карантінакіс  
 

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 (драфт 2016) "Необычные греческие похороны в 
Карпатах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69248  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Васильковое поле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69249  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Путешествие Семечка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69250  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Вовка в стране Пуговиц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69251  
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Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Клоун Терлим-Бом-Бошка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69252  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Жил-был Капустяшка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69253  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Зеленый шар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69254  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей "Королевство Халвы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69255  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Лямпик Тарелкин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69256  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Надія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в 
науково-дослідних установах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата 
шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та 
позабалансового обліку, що дозволить відображати ліцензії як актив, 
сприятиме посиленню рівня облікового забезпечення капіталізації та 
інвестиційної привабливості науково-дослідних установ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69257  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Месель-Веселяк Віктор Якович, Федоров Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров. Нові методичні 
підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - 
с. 22-29. 

 

Анотація   

Пропонується визначення критерію грошової оцінки земель на новій 
основі за принципом "від часткового до загального". Опрацьовано 
алгоритм визначення рентного доходу, який капіталізується за певну 
кількість років, залежно від ціни користування кредитом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69258  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркішко Анатолій 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)  Воєнні мемуари "Карта життя. Роздуми про військову службу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коркішко А.С. Карта життя. Роздуми про військову 
службу. - К. : Видавничий Дім "Воєнна розвідка", 2016. - 564 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69259  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малошок В'ячеслав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Мои первые песни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69260  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Михайло Миколайович, Худенко Людмила 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 твір наукового характеру "Український синдром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Український синдром - особливості посттравматичного стресового 
розладу в учасників антитерористичної операції і вимушених 
переселенців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69261  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Михайло Миколайович, Худенко Людмила Іванівна  
 

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)  Літературний письмовий твір "Украинский синдром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69262  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плотник Світлана Петрівна  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Осторожно! Счастье таится в тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69263  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцан Ольга Михайлівна (Куцан В., В. Кучер, Кучер В., Кучер-Куцан, 
Кучер В.-Куцан, В. Кучер-Куцан, Кучер-Куцан В.)  

 

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 "Симфонія живопису"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69264  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Ганна Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Стихи для детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка дитячих віршів російською мовою. Вірші рифмічні та доступні 
для дитячого сприйняття, допомагають розвинути образне мислення, 
розширюють словниковий запас, прищеплюють любов до природи, 
повагу до батьків, друзів, допомагають зрозуміти різницю між добром і 
злом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69265  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронов Сергій Сергійович  
 

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 "Независимости Площадь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Володимир - самотній юнак, що переживає переламний момент у 
своєму житті. Цей період, всього декілька місяців, співпадає з подіями 
"Майдана". Революція гідності відіграє значну роль в житті хлопця і 
призводить до великих змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69266  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леон Шу (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 "Забытые тропы предков"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є описом досліджень екстрасенсорних здібностей карми людини, 
про те, як вона впливає на людину, на весь її рід, на наступні 
покоління. Книга не суперечить жодній релігії і не ображає почуттів 
віри у Бога.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69267  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисельов Валерій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
"Клевер ДОК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це набір взаємопов'язаних модулів, що працюють в середовищі IBM 
Lotus. Система автоматизує основні функціональні області роботи з 
документами. Система має універсальний ВЕБ-інтерфейс та підтримує 
всі промислові стандарти.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69268  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осауленко Тетяна Вікторівна  
 

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)  Збірник усних творів "Відеоконтент сайту за Інтернет-адресою "Sunny-
store.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник створений для споживачів інформації у вигляді набору 
відеозаписів стосовно представленої на сайті продукції у розділі 
"Корисна інформація", а також, як керівництво по установці і монтажу 
всіх видів продукції, пропонованої на сайті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69269  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осауленко Тетяна Вікторівна  
 

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)  Збірник творів "Дизайн та статті сайту за Інтернет-адресою 
"www.sunny-store.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник розроблений з урахуванням новітніх досягнень з пошуку 
необхідних клієнту товарів та послуг відповідно складеної заявки на 
сайті. Збірник містить статті щодо асортименту товарів, втановлення 
та монтажу товарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69270  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беренок Олександр Григорович, Гівентарь Дмитро Маркович   
 

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 "LIGHTCONVERSE TOOLS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69271  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Дарина Олександрівна (Marchenko Daryna), Диров Данило 
Миколайович (Грін, Green, Daniel Green, Danylo Dyrov)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Пять первоэлементов войны или эволюция Диктата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли такі картини: "Лицо войни", "Серце войны", "Мозг 
войны", "Плоть войны", "Пятый элемент" (или "Человеко-гильзо-
деньги"), "Алхимия", "Честь". Картини виконані з використаних в 
зоні АТО гільз, уламків бомб і ракет, уламків ГРАД, воєнних погонів, 
муляжів золотих банківських злитків, оптичного скла, пластику, 
бронзи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69272  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Марина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Етапність 
циклічного розвитку економіки - дії комерційних банків, що 
відповідають кожному етапу економічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено модель економічної поведінки банків на різних етапах 
економічного циклу. Наведено покроковий опис реалізації на практиці 
даної запропонованої моделі. Модель дає комплексне розуміння задач і 
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дій комерційних банків у процесі перебування на тому чи іншому етапі 
циклічного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69273  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білошапка Вікторія Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Структурно-
логічна схема функціонування комплаєнс-підрозділу банку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69274  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка твору "Обезьяна Мартин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69275  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка твору "Невероятный мальчик" ("Incredible Kid")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69276  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка твору "Крокодил Лола"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69277  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка твору "Детский взрыв"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69278  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куспись Світлана 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)  Історичний роман-шестилогія "Утраченная династия. Книга 1. На 
закате Великой Империи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69279  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куспись Світлана 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)  Історичний роман-шестилогія "Утраченная династия. Книга 2. 
Захлебнуться во лжи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69280  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куспись Світлана 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)  Історичний роман-шестилогія "Утраченная династия. Книга 3. 
Объятые пламенем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69281  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Б.О.Г. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "OCTAVA FINANCE" ("ОКТАВА ФІНАНС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З моменту здобуття Україною фінансової незалежності, фінансові 
відносини еволюціонували, змінювались під впливом різних обставин. 
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Розвиток економічної культури надихнув на створення  образів 
сучасних провідників цінностей. Ідеали, у формі графічного 
зображення, нагадують елементи традиційного українського мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69282  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Б.О.Г. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "MAGNAT FINANCE" ("Магнат Фінанс")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З моменту здобуття Україною фінансової незалежності фінансові 
відносини еволюціонували, змінювались під впливом різних обставин. 
Розвиток економічної культури надихнув на створення  образів 
сучасних провідників цінностей. Ідеали, у формі графічного 
зображення, нагадують елементи традиційного українського мистецтва. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69283  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Б.О.Г. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ABSOLUTE FINANCE" ("Абсолют фінанс")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З моменту здобуття Україною фінансової незалежності фінансові 
відносини еволюціонували, змінювались під впливом різних обставин. 
Розвиток економічної культури надихнув на створення  образів 
сучасних провідників цінностей. Ідеали, у формі графічного 
зображення, нагадують елементи традиційного українського мистецтва. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69284  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Инновационные методы применения каучуковой базы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття про метод, який дозволяє прискорити, зробити безпечною та 
дешевшою процедуру моделювання нігтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69285  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куспись Світлана 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)  Історичний роман-шестилогія "Утраченная династия. Книга 4. Дикие 
пляски страстей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69286  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куспись Світлана 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)  Історичний роман-шестилогія "Утраченная династия. Книга 5. 
Восстав из пепла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69287  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куспись Світлана 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)  Історичний роман-шестилогія "Утраченная династия. Книга 6. 
Проклятье властелинов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69288  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сініцин Олександр Валерійович, Васюхін Михайло Іванович, Іваник 
Юлія 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 "Геопортал синтезу гетерогенних даних в ГІС 
прецизійного землеробства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Геопортал підтримує синтез гетерогенних даних для формування та 
візуалізації двомірних і тримірних моделей дискретних та неперервних 
географічних об'єктів, а саме: растрових і векторних карт різної 
тематики і маштабів, меж адміністративно-територіальних одиниць 
України, супутникових зображень на території України, профілів 
ґрунтів, атрибутивних даних та метаданих і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69289  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Другой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69290  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "ИНКУБ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69291  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимів Дмитро Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Синтезуюча доктрина щодо перспективності 
формування та реалізації (задіювання) "Інвестиційних платформ" в 
Україні у системі фінансового механізму інвестиційного зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропонований синергетично-емерджений підхід до 
активізації інвестиційних процесів та поступального розширення 
фінансово-інвестиційної бази територій України в системі формування 
фінансового механізму інвестиційного зростання через інвестиційні 
платформи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69292  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олександр Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SWATH Research Vessel" ("SWATH Research 
Vessel")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується в проектно-конструкторських бюро або в 
навчальному процесі університетів кораблебудівного профілю для 
визначення проектних характеристик науково-дослідних суден з малою 
площею ватерлінії, порівняльного аналізу ефективності розробленого 
проекту та побудованого судна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69293  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями "Домашня 
Інтернет-сторінка продукції "СНЕЖКОЛЕП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана продукція "СНЕЖКОЛЕП" - іграшка для ліплення снігових 
куль, її використання, приклади, ілюстрації, статті та інше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69294  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослик Євгеній Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "День за днём"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник включає вірші, що створені автором за остані два десятки 
років. Збірник включає оригінальні твори, що належать до різних 
ліричних напрямів, включаючи філософську лірику, вірші для дітей, 
пісенні тексти, байки на російській та ураїнській мовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69295  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєзіна Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Ингигерда XI век. Киевская Русь" ("Ингигерда")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69296  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Швиданенко Олександр Іванович, 
Козлов Микола Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AuditEx"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69297  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Кривко Сергій Антонович, Осадчук 
Андрій Михайлович  

 

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 CRM-Finesse Connector v. 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69298  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

464 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Вермилион"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69299  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Алиса и Принц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69300  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "ФАНТАЗМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69301  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
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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)  Повість "Катя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69302  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69303  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"Спеціальний програмний модуль "bkc-Кордон_Аналітика-Архів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69304  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Шаги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69305  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Предчувствие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69306  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матильда Клаус (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 оповідань "В тайне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69307  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Антоніна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Я танцую рок-н-ролл!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69308  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Антоніна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Малая родина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69309  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещук Борис Ростиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бізнес-Фаст"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для подання електронної звітності до головних 
офісів підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69310  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Юрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "ЦИКЛЕРС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована система контролю і організації документообігу 
призначена для автоматизації процесів вхідних документів шляхом 
використання документообігу  сучасних комп'ютерних технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69311  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Анастасія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів для дизайну одягу "Теплые оттенки осени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли чотири ескізи дизайну жіночого одягу осінньої 
колекції, які будуть виготовлені з пальтової тканини та тканини джерсі 
зі шкіряними вставками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69312  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихончук Олександр Михайлович, Пономаренко Світлана 
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 "Конфигурация "Бухгалтерский учет для 
неприбыльных организаций Украины" с использованием программы 
1С:Предприятие ("Конфигурация для НПО")" ("Конфигурация для 
НПО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення обліку у неприбуткових організаціях 
і виконана засобами платформи 1С:Підприємство.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69313  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сунічук Олена Миколаївна, Бондарчук Володимир Сергійович, 
Войтишин Дмитро Валентинович, Замрачило Дарія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Новелл Консалтинг" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Контроль 01МО" у 
складі модулів "Моніторинг.01М" та "Оцінка.01О"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує збір в електронному вигляді результатів аудитів, 
їх передачу в центральне сховище даних для зведення, проведення 
аналізу та експертної оцінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69314  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Правила гри "Герць"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова розумово-розвиваюча гра "Грець" - це розширена, за рахунок 
ігрового поля, версія традиційних "хрестиків-нуликів". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69315  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдай Лариса Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Гімн ТРЦ "Екватор"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гімн є маркетинговим продуктом, що акцентує увагу споживачів на 
товари та послуги, що реалізуються на його території.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69316  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Флекей Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лабораторна робота "Визначення якості 
води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5-ти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для виконання лабораторної роботи студентами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69317  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Копач Олександра Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аспіратор Тайфун"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 4-х розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69318  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Копач Олександра Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віброметр VM-6360"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 4-х розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69319  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Копач Олександра Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шумомір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5-ти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69320  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Копач Олександра Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електромагнітний витратомір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 4-х розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69321  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Кашуба Микола Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вимірювання та оцінювання швидкості руху 
повітря в приміщенні за допомогою кататермометра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5-ти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи приладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69322  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Смачило Орися Мирославівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вимірювання температури повітря в 
приміщенні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5-ти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи термометра.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69323  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Кондратюк Володимир Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гігієнічна оцінка природного та штучного 
освітлення за допомогою люксметра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5-ти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципами 
роботи приладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69324  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Логін 
Тарас Ігорович, Голка Неоніла Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Алгоритм виконання практичної роботи по 
визначенню кислотності хліба"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 3-х розділів і передбачає використання 
комп'ютера для виконання практичної роботи студентами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69325  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Баляба Володимир 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Оцінка соціальної відповідальності 
будівельного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено дослідження еволюції соціальної відповідальності бізнесу в 
світі та Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69326  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титов Ростислав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теория мироздания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69327  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галата Ігор Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Наследие Древних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою роман, написаний у сорока главах, російською 
мовою, у жанрі фантастики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69328  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кольчицька Катерина Георгіївна  
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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 ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ДО 
МАРКЕРА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВІДЕОСИГНАЛУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення відстані від об'єкта до вибраного 
маркера за допомогою відеосигналу в реальному часі з мінімальними 
затратами пам'яті на обробку даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69329  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олександр Васильович, Завгородній Валерій 
Анатолійович, Пустовойтенко Сергій Валерійович, Улицький 
Олександр Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автомотриса дизельная АД-01" 
конструкторская документация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі технічного характеру наведена авторська розробка 
конструкторської документації одиниці спеціального рухомого складу 
залізничного транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69330  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабай Валерій Іванович, Снарський Ольгерт Володимирович, 
Олійник Дмитро Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Основы построения высокотемпературной теплосети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Введено представлення по високотемпературному і 
низькотемпературному теплоносіях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69331  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Анна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція математичної моделі процесів розміщення 
плоских взаємно орієнтованих  об'єктів в заданих областях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто варіанти проектування дизайнерських рішень залежно від 
стану об'єкта архітектури. На їх основі розроблено концепції 
математичної моделі інформаційної технології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69332  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Анна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Композиційний метод матричного синтезу як основа 
створення функціональної схеми та алгоритму інформаційної 
технології забезпечення процесів розміщення плоских взаємно 
орієнтованих об'єктів в заданих областях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено необхідність розробки нових інформаційних технологій, які 
забезпечать вирішення завдань архітектурного дизайну щодо 
забезпечення процесів розміщення плоских взаємно орієнтованих 
об'єктів в заданих областях. Для вирішення даних завдань 
запропоновано використання композитивного методу математичного 
синтезу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69333  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тачібана Мікаель де Лавьер (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)  Любовний роман "Кохання дев'яти вимірів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події відбуваються в місті Харкові. Під час святкування Святої Трійці, 
в Харківській академії культури сталася дивна повінь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69334  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тачібана Мікаель де Лавьер (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)  Кіноповість "Чарівна Марінетта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про одну русалоньку. Марінетта Калісія - дочка морського бога 
Посейдона.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69335  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тачібана Мікаель де Лавьер (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)  Казка "Серед трагедії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дії відбуваються в ХVI столітті. Тоді уперше зародився балет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69336  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Амалія Олексіївна, Старовойт Тетяна Павлівна, Калайтан 
Наталя Леонтіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Символічно-імагінальні картки" ("СІК")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

СІК - метод практичної роботи, який полягає у використанні колекції 
символів-образів під час індивідуального/групового психологічного 
консультування та вирішує завдання з конкретизації клієнтського 
запиту, самопізнання і актуалізації прихованих психологічних 
можливостей, створення умов для застосування інших методів 
практичної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69337  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Збірка ескізів "Заготовки 
для творчості з фанери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69338  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Євген 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)  Кіносценарій "День Сурка - 2" ("День Сурка и другие")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69339  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа обучающего курса для психологов 
"Практика психологической помощи по методу Родиной Наталии 
Владимировны"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69340  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа обучающего курса для психологов 
"Практика психологической помощи по методу Родиной Наталии 
Владимировны"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69341  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Віктор Ілліч, Руденко Владіслав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

480 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рекламні речення для голосової 
реклами та реклами на паперових та інших носіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір визначає порядок розташування слів в реченнях, які 
рекомендують автори для голосової реклами та реклами на паперових 
чи інших носіях (щити, біг-борди, вітрини, транспоранти, прапори та 
інші)  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69342  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглова Олександра Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів персонажу "Халікуша" ("Halykoosha")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізи персонажу розроблено для ТМ "Halykoo".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69343  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торгашин 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 твір "Положення про Всеукраїнський фестиваль 
творчості "BEATLES" - "Від Ліверпуля до Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з 7 розділів, а саме: "Загальні положення", "Дата 
проведення", "Організаційний комітет фестивалю", "Умови 
фестивалю", "Порядок подання документів", "Нагородження 
переможців фестивалю", "Фінансування фестивалю".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69344  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєльська Наталія Анатоліївна, Перцев Михайло Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Клевердіа" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Комплексна профорієнтаційна 
діагностика "Абітурієнт" ("КПД "Абітурієнт")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"КПД "Абітурієнт" являє собою автоматизовану діагностичну систему, 
призначенням якої є науково (математично) обґрунтований, з точки 
зору психології, достовірний прогноз навчальної та професійної 
успішності особистості в різних сферах діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69345  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

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 "Моя любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69346  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

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)  Малюнок "Іграшковий вантажний автомобіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної графіки. Малюнок 
відображає зображення іграшкового вантажного автомобіля, спереду, 
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зверху, збоку та характеризується чіткою проробкою дрібних деталей 
та елементів, що дозволяє впізнавати ключові зовнішні елементи 
іграшки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69347  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

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)  Малюнок "Іграшковий підйомний кран (автокран)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної графіки. Малюнок 
відображає зображення іграшкового підйомного крана на базі 
вантажного автомобіля, спереду, зверху, збоку та характеризується 
чіткою проробкою дрібних деталей та елементів, що дозволяє 
впізнавати ключові зовнішні елементи іграшки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69348  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

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)  Малюнок "Іграшковий екскаватор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної графіки. Малюнок 
відображає зображення іграшкового екскаватора, спереду, зверху, 
збоку та характеризується чіткою проробкою дрібних деталей та 
елементів, що дозволяє впізнавати ключові зовнішні елементи 
іграшки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69349  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іграшковий ковшовий навантажувач"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної графіки. Малюнок 
відображає зображення іграшкового фронтального навантажувача  та 
характеризується чіткою проробкою дрібних деталей та елементів, що 
дозволяє впізнавати ключові зовнішні елементи іграшки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69350  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмаїлов Ріфат Аріф огли, Зосімов В'ячеслав 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 віддаленого керування електронними 
пристроями для бездротових команд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління блоком живлення пристрою, що 
здійснює віддалене керування станом навантаження в ланцюзі розриву 
вимикача. В програмі використовується перевірка прийому команд, 
мікроконтролер виконує задані умови за командою і відправляє звіт на 
пульт управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69351  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕНТ ПЛЮС УК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління дистрибуцією"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації бізнес-процесів торговельних і 
дистриб'юторських компаній. Основні можливості: планування 
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продажів і відвідувань торговельних точок, планування і контроль 
роботи торгових представників, складання звітів з продажу, 
консолідація інформації від філій в голосовому офісі комппанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69352  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

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  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад сценарію на англійську мову мультиплікаційного фільму 
"Клара ("Clara")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69353  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Олександр 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)  Наукова стаття "Показник виміру вартості кількістю витрат праці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується новий економічний показник, що характерезує кількість 
витраченої людської праці та має назву - година вартості.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69354  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилевич Олег Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій "Іванівське диво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Іван -  уроженець селища промислового типу, який завершив свою не 
дуже яскраву кар'єру футболіста і після недовгих поневірянь 
повертається додому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69355  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федя (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "НИКТО НЕ ХОЧЕТ СОБИРАТЬ 
ОСКОЛКИ (Классики - 3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69356  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрий Берег (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 "Осень-2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69357  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Марія 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)  Графічне зображення "PLANET ТALENT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69358  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Марія 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)  Положення Міжнародного дитячого та юнацького фестивалю-
конкурсу "Планета талантів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69359  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юров Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пам'яті Дмитра Луценка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69360  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Будова та монтаж санітарно-технічних систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику викладено основні відомості про арматуру, з'єднання 
труб із різних матеріалів, санітарно-технічні системи, їх призначення, 
технології монтажу, розглянуто будову, принципи роботи і монтаж 
системи опалення, холодного і гарячого водопостачання, каналізації, 
газопостачання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69361  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царьова Євеліна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Технологія виготовлення столової, постільної 
білизни, штор, ламбрекенів та аксесуарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поданий навчальний матеріал спрямований на ефективне засвоєння і 
закріплення учнями теоретичних знань та відпрацювання практичних 
навичок, передбачених чинною навчальною програмою з предмету 
"Технологія виготовлення одягу".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69362  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царьова Євеліна Сергіївна, Гнатюк Олена Василівна, Герасимчук 
Тетяна Павлівна, Козакевич Людмила Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Технологія виготовлення жіночих блузок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поданий навчальний матеріал спрямований на ефективне засвоєння і 
закріплення учнями теоретичних знань та відпрацювання практичних 
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навичок, передбачених чинною навчальною програмою з предмету 
"Технологія виготовлення одягу". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69363  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

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 телевізійного серіалу "Мир его глазами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69364  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баришев Юрій Володимирович, Шулятицька 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 "Електронно-цифровий підпис алгоритмом 
RSA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливість забезпечити захист електронних 
документів методом підписання електронно-цифровим підписом, який 
збереже документ від його подальшого модифікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69365  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Неуйміна Крістіна Володимирівна, 
Баришев Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Flash Security"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає змогу підвищити захищеність інформаційних ресурсів. 
Захист здійснено шляхом прив'язки до флеш-носія, при цьому 
користовачу надана можливість обирати параметри флеш-носія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69366  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Шулятицька 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 "Електронно-цифровий підпис за алгоритмом 
DSA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливість захищати електронні документи від 
подальшої модифікації шляхом накладання ЕЦП на відповідний текст 
документа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69367  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совецький Дмитро Вадимович, Каплун Валентина Аполінаріївна, 
Баришев Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист від шпигунських закладок в ОС 
Android"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений мобільний додаток для Android сканує програми під час їх 
встановлення та оновлення, на вимогу користувача, за розкладом. 
Крім цього скануються файли, які зберігає користувач з браузера в 
теку Download. Є режим розширеного захисту, в цьому випадку 
перевіряються файли на карті пам'яті при будь-якій їх зміні, а також 
всі нові файли, що записуються на карту пам'яті.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69368  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Боголюбський Олександр 
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 "Порозрядне шифрування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною задачею програми є шифрування будь-яких файлів, 
незалежно від їх формату. Програма дає змогу підвищити захищеність 
інформаційних ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69369  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Дехтяренко Микола Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Довга арифметика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою набір програмних можливостей, які дозволяють 
працювати з числами будь-якої довжини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69370  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Поворознюк Олександр 
Олександрович, Баришев Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб приховування даних в альтернативних 
потоках NTFS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає змогу підвищити захищеність даних. Захист здійснено 
шляхом прив'язки до файлової системи.     
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69371  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Ігор Юрійович, 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 "еЛікарняний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це інтегрована система для забезпечення відкритості та 
прозорості даних щодо впорядкування процесів, пов'язаних з 
формуванням, поданням, обробленням, зберіганням та використанням 
даних про електронні листки непрацездатності та веденням ЄЕРЛН.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69372  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Victoria Riddle (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій комедійного проекту "Тараканы в моей голове начали что-
то праздновать" ("Таргани в моїй голові почали щось святкувати")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69373  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Віктор Климентович, Покалюк Віктор Миколайович, 
Майборода Артем Олександрович, Нуянзін Олександр Михайлович, 
Нестеренко Артем Анатолійович, Ненько Юлія Петрівна  
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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)  Навчальний посібник "Фізико-хімічні процеси розвитку та 
припинення горіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику відповідно до програм навчальних дисциплін 
ВНЗ системи ДСНС України подано матеріал із курсів "Теорія 
розвитку та припинення горіння", "Теоретичні основи 
пожежовибухонебезпеки", "Термодинаміка і термопередача".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69374  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Віктор Климентович, Ненько Юлія Петрівна, Покалюк 
Віктор Миколайович, Майборода Артем Олександрович, Нуянзін 
Олександр Михайлович, Нестеренко Артем Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник звичайних даних, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідкове видання "Термінологічний словник із рятувальної справи 
(українсько-російсько-англійський)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Термінологічний словник із рятувальної справи укладено українською 
мовою з наданням еквівалентних термінів російською та англійською 
мовами. Терміни російською та англійською мовами подані як прямий 
переклад з української мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69375  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій 
Володимирович, Васіна Юлія Володимирівна, Зброжек Світлана 
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)  Брошура "Організація контролю якості лікарських засобів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи містить 
основні терміни, 3 розділи, тестові питання та еталони їх відповідей, 
матеріал для практичних занять, список літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69376  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюков Іван Олексійович, Тімофєєв Максим Анатолійович, 
Бондарчук Олексій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, Гінтова 
Марина Герцівна, Коваль Роман Григорович, Лунін Едуард 
Олександрович, Коваль Наталія Юріївна, Перепелиця Зоя Іванівна, 
Бондарчук Сергій Миколайович, Волобуєва Валентина Тихонівна, 
Столяревська Олена Львівна, Коростіна Олена Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Медирент" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтегрована комплексна інформаційна 
система Пенсійного фонду України "ІКІС ПФУ", версія 3" ("КП "ІКІС 
ПФУ", версія 3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69377  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгайний Петро Олексійович  
 

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)  Альбом авторських картин "Містичні сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В альбомі відображена містична уява портретів, пейзажів та 
фантазійних поєднань реальних та містифікованих об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69378  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криськов Олег Дем'янович  
 

Повне ім'я або 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 наукового характеру "Алгоритм підрахунку витрат на 
електроенергію при проектуванні технологічної операції для 
металорізального верстата"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто алгоритм розрахунку витрат електроенергії при 
проектуванні регламенту технологічного процесу в САПР ТП.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69379  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Олена Миколаївна, Кирийчук Дмитро 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 "Система координації дій з попередження 
виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру 
"DM SYSTEM FOR CANES" ("DM SYSTEM FOR CANES")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою створення системи є підвищення обґрунтованості, 
оперативності та ефективності рішень, що приймаються при 
проведенні робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 
природного характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69380  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

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 "Окремі аспекти удосконалення 
соціальних та гуманітарних механізмів державного регулювання 
благодійності та меценатства в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69381  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна, Колосова Поліна Павлівна  
 

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)  Синопсис "Будинок із Химерами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Будинок - чистилище для людських душ. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69382  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна, Колосова Поліна Павлівна  
 

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, похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "Дом с Химерами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Будинок - чистилище для людських душ. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69383  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

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, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Песни о Любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Велосипед", "Зима", "В одиночестве моём", 
"П....зда с ушами", "Аліна", "Илья", "Маша-фотомодель", 
"Подружки", "В стекле вагона...", "Похороны", "Осень", "Подружки". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69384  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколов Олексій 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)  Програмний продукт "Система "OrgLinker"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це Web-платформа для побудови систем управління e-commerce 
бізнесом, яка об'єднує ІТ інструменти, необхідні сучасному online 
бізнесу в одній системі: WEB-сайти, CMS, CRM, INTRANET, BPM.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69385  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

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 "Торговий дім 
" Соєвий вік" ("ТД "Соєвий вік")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69386  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брага Ігор Анатолійович  
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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 "KITAI RULIT 
КИТАЙ РУЛИТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69387  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муль Віталій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69388  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online Trading" (Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69389  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online Instant lottery" (Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69390  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Обновление программного комплекса 
"Betndwin" (Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69391  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online poker room" (Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69392  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online lottery" (Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69393  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа 
букмекерского программного обеспечения "Betting games" 
(Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69394  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online Casino" (Приложение 1)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69395  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа букмекерского 
программного обеспечения "Sportbook" (Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69396  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віталій Олександрович, Ступаков Сергій Юрійович, 
Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Г.Л. ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Обновление программного комплекса 
"BatMan" для симуляции спортивных событий "(Приложение 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69397  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олена Михайлівна, Павлик Ганна Володимирівна, Кошова 
Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення послідовності 
виконання дослідів у багатофакторних експериментах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення послідовності виконання 
дослідів у багатофакторних експериментах і реалізує приблизний 
алгоритм побудови найкращого плану експерименту в умовах 
обмежених ресурсів, що враховують вартість зміни рівнів факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69398  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олена Михайлівна, Павлик Ганна Володимирівна, Кошова 
Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перетворення планів 
багатофакторного експерименту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перетворення планів багатофакторного 
експерименту. В основі її роботи лежить генерація комбінаторних 
конфігурацій, формування відповідних комбінаторних планів 
багатофакторного експерименту, оцінка коректності планів та їх 
характеристик, відбір кращого по вартості варіанта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69399  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Методист Лев Белый (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Золотые Ключики - Golden 
Keys"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69400  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Олег 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 "Система автоматизації аптечного рітейлу 
"Смарт" ("Смарт")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма покликана автоматизувати процеси, що мають місце в 
діяльності сучасних аптечних закладів, а саме: замовлення ТМЦ, 
складський облік, продаж, повернення від покупця, дані щодо місць 
зберігання ТМЦ, інформація про аналоги та синоніми ТМЦ та 
інструкції з їх використання, формування звітності та аналітичних 
даних. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69401  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шанцина Лариса Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика массажа в системе FAITH 
NIPS - безинъекционное решение проблем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі автор розкриває винайдену ним техніку масажу в системі 
догляду FAITH NIPS, спрямовану на глибоку обробку мімічної 
мускулатури обличчя, що знімає м'язовий спазм, який призводить до 
утворення заломів та глибоких зморщок, масаж посилює лімфодренаж 
та мікроциркуляцію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69402  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Алла Вікторівна, Галаган Валентина Володимирівна, 
Немченко Іван Васильович, Немченко Галина Вікторівна, Чухонцева 
Наталія Дмитрівна  
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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)  Навчально-методичний посібник "Матеріали до моніторингу якості 
знань з історії української літератури та літературознавчих дисциплін" 
для студентів I-V курсів денної, заочної та екстернатної форм 
навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тести укладено відповідно до навчальної програми зі вступу до 
літературознавства для вищих навчальних закладів. Для підсумкового 
контролю знань пропонуються тести комбінованого характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69403  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахтіарова 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)  Навчально-методичний посібник "Художня своєрідність поетичної 
творчості М. Вінграновського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета посібника - розширити і поглибити знання студентів-філологів 
про специфіку стильової особливості доробку М. Вінграновського, 
простежити еволюцію мотивно-образової сфери у контексті української 
літератури ІІ половини ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69404  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник з формування комунікативної 
країнознавчої компетенції в англомовному діалогічному мовленні для 
учнів профільних класів (10-11 кл.) ліцеїв, гімназій та шкіл з 
поглибленим вивченням іноземної мови "Cross Cultures Skills"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник з англійської мови на основі авторської програми 
"Компаративний аналіз культури англомовних країн і України" для 
10-11 класів ліцеїв, гімназій та інших типів профільних шкіл, що 
вивчають мову на рівні Intermediate - Upper Intermediate.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69405  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерний Данііл Дмитрович  
 

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)  Навчально-методичний комплект "Chemistry into English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69406  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копєй)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір, літературний письмовий 
твір (поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень та поезій "Мрія та реальність" ("МіР")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка включає 23 аркуші текстів пісень та 10 музичних творів із 
записом голосу на диску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69407  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина Вячеславовна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка схем для вишивання хрестиком "По рисункам Джованны 
Гарцоне (Giovanna Garzoni, 1600-1670)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Инжир" (09.04.2013), "Айва" (20.03.2016), 
"Ящерка" (25.03.2016).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69408  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина Вячеславовна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка схем для вишивання хрестиком "Цветочные натюрморты по 
акварелям Поля де Лонгре (Paul de Longpre)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Анемоны" (17.09.2015), "Розы в вазе" (20.09.2015), 
"Пуансетия"(14.01.2016). 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69409  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина Вячеславовна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка схем для вишивання хрестиком "По рисункам Девида Ревуа 
(David Revoy)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Древесный дом завершен" (14.07.2013), "Дракон-
читальня" (28.12.2013), "Дракон-павлин" (09.03.2015), "Рецепт" 
(21.09.2015), "Зелье радуги" (27.09.2015).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69410  
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Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Аліна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тримай мене" ("Тримай")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69411  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Дмитро Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄСС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конектор з програмного забезпечення Oracle 
Identity Manager до рішень SAP Software Solutions" ("Конектор Oracle 
IDM - SAP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Конектор Oracle IDM - SAP" (конектор) вбудовується в рішення 
Oracle Identity Manager та забезпечує взаємодію з пакетом додатків 
компанії SAP. За допомогою конектора відбувається імпорт даних щодо 
організаційної структури та співробітників. До SAP відбувається 
провіженінг ідентифікаційних даних користувачів, їх повідомлень, 
пароля тощо, а також зворотна реконсиляція актуальних даних 
користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69412  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Владислав Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Попит на послуги міського 
пасажирського транспорту при проведенні масових заходів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлений аналіз процесу формування обсягів перевезень 
пасажирів під час проведення масових заходів на прикладі матчів 
чемпіонату Європи 2012 року в Харкові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69413  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старосила Сергій Анатолійович, Волинець Галина Петрівна, Бджола 
Володимир Григорович, Ярмолюк Сергій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут молекулярної біології і генетики 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 "PharmDeveloper - програма оптимізації 
фармакофорних моделей та рескорингу результатів фармакофорного 
скринінгу" ("PharmDeveloper")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для усереднення сукупності фармакофорних 
точок, отриманих на основі комплексів "рецептор-ліганд" після 
суперпозиції, оптимізації отриманих після усереднення фармакофорних 
моделей, проведення фармакофорного скринінгу та рескорингу 
результатів скринінгу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69414  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Палій Андрій Павлович, Тарвідс Юлія 
Володимирівна, Іщенко Катерина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна характеристика глутарового альдегіду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зазначено негативні сторони застосування препарату в 
дезенфекційній практиці. Представлено дезінфікуючі препарати, 
діючою речовиною яких є глутаровий альдегід, описано їх 
антимікробні властивості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69415  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні чинники у загальній системі виробництва 
високоякісного молока на молочних комплексах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До основних чинників, що зумовлюють процес одержання 
високоякісного молока, належать наступні: зоотехнічні, техніко-
технологічні та ветеринарні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69416  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Марія Леонидівна  
 

Повне ім'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 "Сценарий проведения чемпионата по живому караоке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено опис послідовних етапів розважального заходу щодо 
проведення чемпіонату з живого караоке, мета якого виявити 
переможця у непрофесійному співі під акомпанемент живої групи 
музикантів, співаків або інструментальної музики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69417  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цикін Веніамін Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Философская интерпретация NBICS цивилизации"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69418  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

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 "Фактори формування і розвитку інтелектуального 
капіталу сучасного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті роглядаються фактори розвитку інтелектуального капіталу. 
Розглянуті терміни, такі як: інтелектуальний потенціал, фінансовий 
потенціал та інноваційний потенціал. Також у статті виділені проблеми 
формування інтелектуального капіталу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69419  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоквіна Ганна Анатоліївна, Філиппова Світлана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Політика інноваційно-інвестиційного розвитку 
регіону в умовах ринкових трансформацій: структурний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії розглядається структуриний підхід до розробки 
регіональної політики його інноваційного-інвестиційного розвитку, 
обґрунтовуються методичні інструменти та визначаються конкретні 
практичні напрямки її реалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69420  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Особливості підготовки студентів 
до проходження літньої виробничої педагогічної практики в ДП 
"Український дитячий центр "Молода гвардія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особливості підготовки студентів до проходження 
літньої виробничої педагогічної практики в ДП "Український дитячий 
центр "Молода гвардія" : навчально-методичний посібник / О.В. Джус. - 
Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 140 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто питання професійного зростання майбутніх 
педагогів, проаналізовано витоки, становлення та сучасний стан 
розвитку ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія" з позиції 
найновіших історико-педагогічних досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69421  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 dstu15946.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69422  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 crl.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69423  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 libcrypto.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69424  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 dstu4145A.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69425  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 kam.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69426  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень dstu28147.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69427  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 pkcs8.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69428  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 tsp.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69429  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 x509.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69430  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 cms.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69431  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 dstu4145.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69432  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2016  
 

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 dstu34311.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69433  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєздєльний Кирило Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр комп’ютерних 
технологій транспортні автоматизовані інформаційні системи" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку 
транспортних подій на залізницях України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконана на основі нормативних документів з безпеки руху 
ПАТ "Укрзалізниця". Програма дозволить автоматизувати процеси 
реєстрації, накопичування та аналізу інформації про випадки 
інцидентів, аварій та катастроф на залізницях України, готувати 
комп'ютерний аналіз стану безпеки руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69434  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьна Олена Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "КЛАПТИКАРСТВО (технологія виготовлення картин - панно - 
плетіння тканиною на сітці, опис виробів, виготовлених за допомогою 
клаптикарства)" ("КЛАПТИКАРСТВО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис технології виготовлення картин-панно за власною методикою. 
Опис включає процес підготовки, роботу над виробом, їх призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69435  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябокляч Павло 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 текстів до пісень "Жизненно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69436  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Тетяна Миколаївна, Овчаренко Микола Олексійович, 
Пінський Леонід Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Алгоритм верифікації прогредієнтності перебігу 
опіоїдної залежності у жінок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті обстеження 198 наркозалежних жінок за допомогою 
клініко-психопатологічних та лабораторних методів дослідження був 
розроблений діагностичний алгоритм для визначення прогредієнтності 
перебігу опіоїдної залежності, який має високу чутливість - 87%, 
помірну специфічність - 77,1 % та високу точність - 83,1 %.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69437  
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Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Это любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69438  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Она, она"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69439  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Так, как хочу я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69440  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69441  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошия Ігор 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)  Вступ та 1 глава дисертаційної роботи "Захист майнових інтересів 
добросовісного набувача на засадах інституцій цивільного 
законодавства України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69442  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевський Олег 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 "Клоун, Вампир и золотая пуговица" ("Клоун и 
Вампир")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69443  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система комплексного автоматизованого 
управління: модуль "Автоматизована інформаційна система 
Енергосервіс: облік, контроль, економія" ("СКАУ АІС ЕОКЕ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це web-service, що призначений для збору та аналізу даних по витратах 
енергоресурсів. Сервіс створений з метою поліпшення ведення обліку 
витрат по носіях енергії приміщеннями різних категорій від дитячих 
садків до офіційних центрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69444  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Юлія Олександрівна, Долина Лілія Андріївна  
 

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 "Поэт и композитор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69445  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Правда переможе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69446  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булатова Олена Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
формування інтегрального показника потенціалу розвитку 
інтеграційних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм враховує інтенсивність впливу внутрішніх та зовнішніх 
факторів розвитку інтеграційної взаємодії, його застосування для 
системного компаративного аналізу потенціалу розвитку інтеграційних 
процесів дозволяє надати узагальнюючу комплексну та кількісну 
характеристику процесів регіональної економічної інтеграції, які 
відбуваються в світовому господарстві в рамках певних регіональних 
моделей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69447  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Лідія Михайлівна  
 

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 "Lida Koval. Каталог робіт 2011-2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69448  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каратанов Володимир Аркадійович, Власов Євгеній Олегович, Бабак 
Ірина Миколаївна  

 

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 "Автоматизована система для створення 
епікризу пацієнта" ("Epicrisis")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної генерації тексту вихідного 
документа залежно від вхідної інформації, отриманої від користувача, 
шляхом взаємодії з різними елементами графічного інтерфейсу. Дана 
програма реалізована на прикладі формування етапного епікризу 
пацієнта лікарні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69449  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луканюк Олег Володимирович, Верхоляк Ілля Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Пряники "Юрашки" з авторським художнім 
оздобленням (розписом)" ("Юрашки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить зображення (140 фотографій) колекції пряників різної 
форми з нанесеними вручну авторськими оздобленнями-розписами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69450  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Сергій Миколайович, Жердій Андрій Григорович, Сухов 
Андрій Володимирович, Кондаков Валерій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерфейс взаємодії з BankID" ("Адаптер до 
системи BankID")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для можливості варифікації користувачів за допомогою системи 
BankID в банку використовується програмне забезпечення, що 
взаємодіє як з зовнішніми системами (порталами адміністративних 
послуг), так і внутрішніми банківськими системами для ідентифікації 
користувачів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69451  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубяга Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Щоденник науково-практичного стажування 
студента-практиканта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденник відображає зміст та рівень підготовки здобувача вищої 
освіти до практичної підготовки. Рекомендації щодо науково-
практичного стажування, що містяться у щоденнику, дозволяють 
формувати професійну компетентність у процесі фахової підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69452  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовець Олена Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Мова розмітки веб-сторінок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник орієнтований на навчання учнів професійно-
технічних навчальних закладів за професіями "Оператор 
комп'ютерного набору" та "Оператор комп'ютерної верстки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69453  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баглик Євгенія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Фейсбилдинг 
по методике Евгении Баглык"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69454  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баглик Євгенія Андріївна  
 

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 "Обучение 
фейсбилдинг-тренеров по методике Евгении Баглык"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчання являє собою методику, що дозволяє підготувати фахівця за 
наступними напрямками: фізіологічні та анатомічні особливості 
будови м'язів обличчя; основи викладання фейсбілдингу; діагностика 
обличчя; основи мімічного контролю; динамічні та статистичні вправи 
для м'язів обличчя; прийоми релаксації обличчя; витяжіння лицьових 
м'язів; проведення групових та індивідуальних занять з фейсбілдингу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69455  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович, Овчаров Денис Геннадійович, Проконова 
Ксенія Володимирівна  

 

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)  Сценарій рольової гри "Обшук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рольова гра - це симулятор в режимі реального часу і конкретного 
місця, який інсценує слідчі дії правоохороних органів під час робочого 
дня компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69456  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович, Голян Світлана Олександрівна, Борисенко 
Євген Валентинович  

 

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)  Сценарій рольової гри "Offshore Puzzle"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерактивна гра за участю співробітників компанії, яка дасть 
можливість точно визначити цінність корпоративних документів 
офшорних компаній, які зберігаються в офісі компанії. Дана командна 
гра дає пояснення кожного документа офшорної компанії, а також 
оцінює ризики при їх вилученні в процесі слідчих дій правоохороних 
органів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69457  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова Ольга Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-історичний роман "Доктор от Бога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69458  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисянська Наталія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Терапия травм детства. Фигура 
матери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі розглядається вплив матері на формування дитини та її 
подальше життя, представлено структуру відпрацювання 
травматичного досвіду, отриманого у стосунках з матір'ю, 
відпрацювання заряду, пов'язаного з долею матері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69459  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Милан Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "Ювелірні 
прикраси та амулети епохи Вікінгів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ювелірних прикрас та амулетів, об'єднана єдиним творчим 
задумом, що поєднує в собі естетичні та практичні якості та  призначені 
прикрашати речове середовище людини. Збірка складається з 27 
творів, які було створено в період з 2008 по 2016 рік.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69460  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашевич Анна 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 до дошки для розпорядку дня 
"OKID"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка малюнків, що використовується у виробництві дошки для 
розпорядку дня, яка призначена для систематизування часу дитини і 
нормалізування її розпорядку дня та надання їй корисних соціальних 
навичок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69461  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Максим Победітєльович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  АБМ Клоуд 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ABM: Warehouse Management System" ("ABM 
WMS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена спеціально для автоматизації складів різних 
типів, в тому числі територіально розділених. Дозволяє управляти 
топологією складу, параметрами товарної номенклатури, плануванням 
складських операцій, управлінням ресурсами складу, 
використовуються різноманітні методики зберігання та обробки 
вантажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69462  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-прикладного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ПРОГНОЗУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропонований алгоритм визначення 
конкурентноспроможності майбутнього продукту через оцінювання 
його споживчих властивостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69463  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИКА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ 
УСПІШНОСТІ НОВИХ ОБ'ЄКТІВ ТЕХНІКИ (ПРОДУКТОВИХ 
ІННОВАЦІЙ) НА ТОВАРНОМУ РИНКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропонована методика визначення успішності нового 
об'єкта техніки через попередню оцінку рівня його привабливості. 
Попередня оцінка дозволяє виявити успішність або невдачу 
майбутнього нового об'єкта техніки, що в подальшому дасть змогу 
стати йому продуктовою інновацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69464  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ НОВИХ 
ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ КОНТЕНТ-ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ МЕГАМАСИВІВ ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропонована методика моделювання нових технічних 
рішень, що ґрунтується на контент-інформаційному дослідженні 
мегамасивів науково-технічної інформації та патнетної документації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69465  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник наукових статей "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО 
ПРАВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, Выпуск 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірник увійшли статті заслуженого юриста України, доктора 
юридичних наук Лазор Лідії Іванівни. Перший випуск збірника 
присвячений актуальним проблемам трудового процесуального права, 
пов'язаних з юридичною практикою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69466  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
релігійного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СВЕЧА СУДЬБЫ" ("Трилогия. Часть ІІ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Другу частину трилогії автор присвячує головній героїні роману 
Михайловій Олені Василівні під час її перебування в монастирі. Автор 
висвітлює шлях героїні до Бога через Віру, яка допомагає обрати нові 
орієнтири життя, знаходити впевненість в своїх силах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69467  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
релігійного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СВЕЧА СУДЬБЫ" ("Трилогия. Часть ІІІ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У третій частині трилогії, на прикладі нелегкого життя головної 
героїні, автор зуміла розкрити і показати зміст та призначення 
життєвого шляху православної християнки-просвітительки. Книга 
доповнена розповідями духовно-просвітницького характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69468  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
релігійного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СВЕЧА СУДЬБЫ" ("Трилогия. Часть І")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У першій частині трилогії автор розкриває перед читачем образ 
благородної і цілеспрямованої головної героїні Михайлової Олени 
Василівни. Книга доповнена розповідями духовно-просвітницького та 
ліричного характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69469  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Набір піал "Ugen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піали виготовлені з кераміки та глазурі. Розмір піали d-110×90 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69470  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Приставні столики "Stymp"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Столики виготовлені з дерева та металу. Розмір столика d-500×900 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69471  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Піала "Sibuy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піала виготовлена з кераміки та глазурі. Розмір піали 115×115×80 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69472  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Набір піал "Oberig"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піали виготовлені з кераміки та глазурі. Розмір піали d-120×95 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69473  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Піала "Sabi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піала виготовлена з кераміки та глазурі. Розмір піали d-75×100 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69474  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Чайник"Soot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чайник виготовлений способом авторської техніки з кераміки. Розмір 
чайника 120×200×90 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69475  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Чайник"Soil"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чайник виготовлений способом авторської техніки з кераміки, матової 
глазурі та металу. Розмір чайника d-115×120 мм. Колір обирається на 
замовлення. Текстура змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69476  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Ширма "Petrikivka"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ширма виготовлена з вітражного скла та металу. Розмір ширми 
1850×20×4000 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69477  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Посудина для зберігання чаю "Wabi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посудина виготовлена з кераміки та глазурі. Розмір d-100×120 мм, d-
105×95 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69478  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Стіл "Woods"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Стіл виготовлено з дерева та металу. Розмір столика d-1500×750 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69479  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Чайник "Iron"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чайник виготовлений з кераміки, матової глазурі та металу. Розмір 
чайника 120×200×90 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69480  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Набір тарілок "Moss"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тарілки виготовлені з матової глазурі та кераміки. Розмір тарілок d-
265×30 мм, d-280×30 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69481  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Рукомийник "Mammoth"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рукомийник виготовлено з дерева та металу. Розмір рукомийника 
1800×600×1600 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69482  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Рукомийник "Ioma"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рукомийник виготовлено з дерева та металу. Розмір рукомийника 
600×450×1700 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69483  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Піала "Hexagon"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піала виготовлена з кераміки та матової глазурі. Розмір піали 
120×110×95 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69484  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Стіл "Grinder"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стіл виготовлено з дерева та металу. Розмір стола d-800×500 мм.  
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69485  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Калашник Владимир Олександрович, Шапошник Владислав 
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 наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ВАНТАЖНІ ВАГОНИ Типова методика проведення 
ходових динамічних та ходових на міцність випробувань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір застосовується при проведенні ходових динамічних та ходових на 
міцність випробувань вантажних вагонів локомотивної тяги, які 
експлуатуються на мережі залізниць колії 1520 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69486  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Кавовий столик "Geometry"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кавовий столик виготовлено з граніту та металу. Розмір столика d-
800×400 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69487  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Барний стілець "Gela"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Барний стілець виготовлено з металевого каркасу та металу. Розмір 
стільця d-450×750 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69488  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Поличка для рушників "Frailr"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поличка для рушників виготовлена з дерева та металу. Розмір 
полички  450×450×750/900/1200 мм. Колір обирається на замовлення. 
Текстура змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69489  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Стелаж "Euterpe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стелаж для рушників виготовлений з деревоволокнистої плити 
середньої щільності та мідних пластин. Розмір стелажа 2400×400×1800 
мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69490  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Сушарка для рушників "Erato"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сушарка виготовлена з металу. Розмір сушарки  1000×100×1300 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69491  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Ваза "Box"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ваза виготовлена з кераміки та глазурі.  Розмір вази 120×120×95 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69492  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Стіл "Avital"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стіл виготовлений з дерева та металу. Розмір стола 200×600×750 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69493  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Барний стілець "Banavasi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Барний стілець виготовлено з металевого каркасу та дерева. Розмір 
стільця d-450×750 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69494  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Піала "Abuss"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піала виготовлена з кераміки та матової глазурі. Розмір піали d-95×120 
мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69495  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Тарілка "Amarant"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тарілка виготовлена з кераміки та матової глазурі. Розмір тарілки d-
220×40 мм, 280×45 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69496  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Чайник "Sand"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чайник виготовлено з металу та матової глазурі. Розмір чайника d-
155×290 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69497  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Набір тарілок "Tasty Plate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Набір тарілок виготовлений з кераміки та матової глазурі. Розмір 
тарілок 300×256×30 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69498  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Чайник "Branch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чайник виготовлено з кераміки, металу та матової глазурі. Розмір 
чайника d-155×290 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура 
змінюється відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69499  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Рукомийник "Porshen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рукомийник виготовлений з бетону та металу. Розмір рукомийника d-
450×900 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69500  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Піала "Frog"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піала виготовлена з кераміки та матової глазурі. Розмір піали d-100×70 
мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69501  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Вішалка "Forest for guests"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вішалка виготовлена з дерева та сталі. Розмір вішалки d-600×1800 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69502  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Приставний столик "Geometry"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стіл виготовлений з граніту та металу. Розмір стола 400×650×750 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69503  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Піала "Japan"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Піала виготовлена з кераміки та глазурі. Розмір піали d-70×120 мм. 
Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється відповідно 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69504  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Стіл "Woods"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стіл виготовлений з дерева та металу. Розмір стола d-400, 600, 800/h-
300, 450 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69505  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 "Набір тарілок "Iron"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Набір тарілок виготовлений з кераміки. Розмір тарілок 280×265×30 мм, 
d-270×30 мм. Колір обирається на замовлення. Текстура змінюється 
відповідно проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69506  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Афанасьєва Людмила Василівна, 
Букрєєва Ірина Вікторівна, Орлов Андрій Володимирович, Хомчак 
Олена 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)  Монографія "Храмы этноконфессионального Запорожского 
Приазовья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Храмы этноконфессионального Запорожского 
Приазовья. Авт. кол. В.В. Молодиченко, Л.В. Афанасьєва, И.В. 
Букреева, А.В. Орлов, Е.Г. Хомчак и др. - Мелитополь : МГПУ им. Б. 
Хмельницкого, К. : Міленіум, 2014. - 320 с. 

 

Анотація   

Монографія містить відомості про основи церковної архітектури та 
результати польових експедицій, які проводились авторами в храмах 
та культурних спорудах Запорізького Приазов'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69507  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Аносов Іван Павлович, 
Афанасьєва Людмила Василівна, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Олексенко Роман Іванович, Орлов Андрій Володимирович, Ятченко 
Андрій Дмитрович  

 

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-методичний посібник "Енергетичне право: європейський 
досвід та українські практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Енергетичне право : європейський досвід та 
українські практики. Навчально-методичний посібник / Молодиченко 
В.В., Аносов І.П., Афанасьєва Л.В., Гапотій В.Д., Олексенко Р.І., Орлов 
А.В., Ятченко А.Д. За заг. редакцією проф. В.В. Молодиченка. - Київ, 
2015. - 208 с. 

 

Анотація   

Посібник видано відповідно до завдань проекту "Розробка 
регіональних міждисциплінарних правових стадій з питань енергетики 
та навколишнього середовища" за програмою ЄС Темпус.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69508  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Аносов Іван Павлович, 
Афанасьєва Людмила Василівна, Гапотій Віктор Дмитрович, Букрєєва 
Ірина Вікторівна, Глебова Наталя Іванівна, Глинська Людмила 
Федорівна, Попенко Ярослав Володимирович, Орлов Андрій 
Володимирович, Ятченко Андрій 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)  Навчально-методичний посібник "Енергетичне право: європейський 
досвід та українські практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Молодиченко В.В, Аносов І.П., Афанасьєва Л.В., 
Гапотій В.Д., Букрєєва І.В., Глебова Н.І., Глинська Л.Ф., Попенко Я.В., 
Орлов А.В., Ятченко А.Д. Енергетичне право : європейський досвід та 
українські практики. Навчально-методичний посібник. - К. : Міленіум, 
2016. - 208 с.  

 

Анотація   

Посібник розраховано на студентів екологічного, хіміко-біологічного, 
правознавчого та адміністративно-управлінського напряму навчання, 
слухачів системи підвищення кваліфікації органів муніципального 
управління та місцевого самоврядування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69509  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень OcspServer.exe"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69510  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 atsha.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69511  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 atsha_init.lib*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69512  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2016  
 

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 OcspAdmin.exe"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михалевський Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма "Карпати2016" версія 2016 - 
програма оцифрування каротажних діаграм"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3120  
 
Дата реєстрації договору                                03.10.2016 

 

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  Михалевський Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Укрспецгеологія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михалевський Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма геолого-технологічного 
дослідження свердловин Каштан2016" ("ПК "Каштан2016") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3121  
 
Дата реєстрації договору                                03.10.2016 

 

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  Михалевський Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Укрспецгеологія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кісельов Євген Михайлович, Балута Ірина Анатоліївна, Фуртак Іван 
Іванович, Харитоненко Анастасія Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Організація регіонального медичного 
страхування" ("КП "Організація регіонального медичного 
страхування") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3122  
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Дата реєстрації договору                                06.10.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-АСИСТАНС" - 
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Давиденко Тарас Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Выбираю любовь"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3123  
 
Дата реєстрації договору                                06.10.2016 

 

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  Давиденко Тарас Володимирович - Мазур Тимур Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Рита Дакота), Лобода Світлана 
Сергіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не плачь" / "Только не плачь"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3124  
 
Дата реєстрації договору                                11.10.2016 

 

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  Лобода Світлана Сергіївна, Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарін Максим Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Папа"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3125  
 
Дата реєстрації договору                                11.10.2016 
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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  Захарін Максим Юрійович - Пінчук Євгенія Юріївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гончаров Максим Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Електронний 
торгівельний майданчик для проведення торгів (аукціонів) в мережі 
Internet"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3126  
 
Дата реєстрації договору                                11.10.2016 

 

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  Гончаров Максим Сергійович - ТОВАРНА БІРЖА "АЛЬЯНС"  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резвова Олександра Георгіївна, Грозівчак Катерина Павлівна, 
Трандасір Тетяна Станіславівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DF-taxi_Digital Future - taxi/cab"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3127  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2016 

 

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  Трандасір Тетяна Станіславівна, Грозівчак Катерина Павлівна, 
Резвова Олександра Георгіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ті.Ес.Ті. груп"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюсаренко Віталій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Screenberry Server"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3128  
 
Дата реєстрації договору                                13.10.2016 
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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  Слюсаренко Віталій Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фронт Пікчерз"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми: "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
Кол-Центр";  "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
Центральна частина"; "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
РЕМ Центр"; "Білінгова аналітично-розрахункова система - Юридичні 
споживачі"; "Білінгова аналітично-розрахункова система - TEX PEM"; 
"Білінгова аналітично-розрахункова система - Побутові споживачі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3129  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2016 

 

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 "КОМПАНІЯ ТРЕЙ-
АКТИВ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНДЕС 
АЛЬЯНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуляєва-Смагло Наталія Юріївна, Онуфрійчук Інна Анатоліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Книга-розмальовка "Гетьмани України"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3130  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2016 

 

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  Онуфрійчук Інна Анатоліївна, Гуляєва-Смагло Наталія Юріївна - 
Бендеровська Ірина В'ячеславівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дуднік Оксана Антонівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SimplePay - Термінал самообслуговування"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3131  
 
Дата реєстрації договору                                21.10.2016 

 

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  Дуднік Оксана Антонівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СІМПЛ ПЕЙ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Графическая информационная система 
транспортной сети железных дорог ТМкарта"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3132  
 
Дата реєстрації договору                                21.10.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМСофт" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Науково-впроваджувальна фірма 
"ТМСофт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бобак Ігор Михайлович (BIT Impulse)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інструмент для бізнес-аналізу"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3133  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2016 

 

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  Бобак Ігор Михайлович - Федишин Тетяна Анатоліївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюсар Ігор Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва - барельєфи архітектури 
"Україна. Міста, пам'ятні місця, побут та персонажі. Частина 1"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Номер реєстрації договору  3134  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2016 

 

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  Слюсар Ігор Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Профітранс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Джереловська Інна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Сувеніри та подарунки. 
Частина 2"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3135  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2016 

 

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  Джереловська Інна Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Профітранс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Островський Віталій Францович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Причепи автомобільні 
"КРЕОН" Технічні умови ТУ У 29.2.-36194996-002:2013"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3136  
 
Дата реєстрації договору                                28.10.2016 

 

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  Приватне підприємство "ВІГІКС-СЕРВІС" - Підприємство об'єднання 
громадян "КРЕМОС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козленко Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "УКРАЇНСЬКА РЕЦИКЛІНГ 
АСОЦІАЦІЯ" ("УРА") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  3137  
 
Дата реєстрації договору                                31.10.2016 

 

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  Козленко Олександр Володимирович - Лимар Олександр Григорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Божок Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ZAKUPKI-ONLINE.COM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3138  
 
Дата реєстрації договору                                04.11.2016 

 

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 "УАПРОМ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "Малюнки"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3139  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "Бісквітний рулет ПОЛУНИЦЯ-КРЕМ"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "Бісквітний рулет ШОКОЛАДНО-
ГОРІХОВИЙ"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "Батончик 
"Рошен" з помадно-шоколадною начинкою"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "Батончик "Рошен" з трюфельною начинкою"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "Батончик "Рошен" 
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шоколадною начинкою"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки 
"Батончик "Рошен" з начинкою крем-брюле"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "чорний шоколад "Рошен" з цілим лісовим 
горіхом"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "молочний шоколад 
"Рошен" з цілим лісовим горіхом"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "печиво "Ідилія" полуниця-крем"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "печиво "Мульти Кейк" какао"; "Оригінал-
макет малюнку для етикетки "печиво "Мульти Кейк" молоко"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафельні трубочки 
"Криспики" крем-шоколад"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3140  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу "Стріла 
Подільська" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу 
"Апельсинові та лимонні дольки" (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення картонного пакування кондитерського 
виробу "Білий шоколад Рошен з цілими лісовими горіхами" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного 
пакування кондитерського виробу "Шоколадні яйця Roshen" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного 
пакування "Сувенірна коробка Roshen" (1 примірник)" та "Roshen 
Flashlight" (4 види)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення 
жерстяної коробки "Сувенірний набір Асорті" (2 види)"; "Оригінали-
макети малюнків для оформлення картонного пакування та етикеток 
кондитерських виробів: "ROSHEN TANZANIA", "ROSHEN PAPUA 
NEW GUINEA", "ROSHEN MADAGASCAR", "ROSHEN ECUADOR", 
"ROSHEN JAVA", "ROSHEN DOMINICANA"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3141  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 
 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для  
картонного паковання "чорний шоколад "ROSHEN ELEGANCE" 
екстрачорний"; "Оригінал-макет малюнку для  етикетки "чорний 
шоколад "ROSHEN ELEGANCE" екстрачорний"; "Оригінал-макет 
малюнку для  картонного паковання "чорний шоколад "ROSHEN 
ELEGANCE" екстрачорний з подрібненим мигдалем"; "Оригінал-
макет малюнку для етикетки "чорний шоколад "ROSHEN 
ELEGANCE" екстрачорний з подрібненим мигдалем"; "Оригінал-
макет малюнку для  картонного паковання "молочний шоколад 
"ROSHEN ELEGANCE" темний молочний з подрібненим мигдалем"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "молочний шоколад 
"ROSHEN ELEGANCE" темний молочний з подрібненим мигдалем"; 
"Оригінал-макет малюнку для  картонного паковання "молочний 
шоколад "ROSHEN ELEGANCE" темний молочний з подрібненими 
лісовими горіхами"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки 
"молочний шоколад "ROSHEN ELEGANCE" темний молочний з 
подрібненими лісовими горіхами"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3142  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 
 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для  
упаковки виробу "Малібу" вершки-малина (пакет)"; "Оригінал-макет 
малюнку для  упаковки виробу "Малібу" вершки-апельсин (пакет)"; 
"Оригінал-макет малюнку для  упаковки виробу "Малібу" вершки-
полуниця (пакет)"; "Оригінал-макет малюнку для  упаковки виробу 
"Капрі" молоко (пакет)"; "Оригінал-макет малюнку для  упаковки 
виробу "Шоколадний замок" згущене молоко (перероблений дизайн)"; 
"Оригінал-макет малюнку для  упаковки виробу "Кокосова стружка" 
(перероблений дизайн)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3143  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 
 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для  
упаковки виробу "Бульйон курячий"; "Оригінал-макет малюнку для  
упаковки виробу "Бульйон грибний"; "Оригінал-макет малюнку для  
упаковки виробу "Бульйон бекон"; "Оригінал-макет малюнку для  
упаковки виробу "Бульйон курячий з зеленню"; "Оригінал-макет 
малюнку для  упаковки виробу "Бульйон курячий з грінками"; 
"Оригінал-макет малюнку для  упаковки виробу "Бульйон бекон з 
грінками"; "Оригінал-макет малюнку для  упаковки виробу "Кисіль 
"Чорна смородина"; "Оригінал-макет малюнку для  упаковки виробу 
"Кисіль "Лісова ягода"; "Оригінал-макет малюнку для  упаковки 
виробу "Желе "Кола"; "Оригінал-макет малюнку для  етикетки 
карамелі "Молочна краплинка (Молочная капля)"; "Оригінал-макет 
малюнку для  пакету карамелі "Молочна краплинка (Молочная 
капля)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3144  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петров Віктор Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "ескіз та оригінал-макет упаковки 
для "Бісквітні тістечка "Полуниця-крем"; "ескіз та оригінал-макет 
упаковки для "Бісквітні тістечка "Шоколадно-горіхові"; "ескіз та 
оригінал-макет упаковки для "Бісквітні міні-рулети "Полуниця-
крем"; "ескіз та оригінал-макет упаковки для "Бісквітні міні-рулети 
"Шоколадно-горіхові"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3145  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Петров Віктор Васильович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пташнюк Віталій Анатолійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку пакета 
200 г для упаковки виробу "РІО"  капучино"; "Оригінал-макет 
малюнку пакета 200 г для упаковки виробу "РІО" молоко"; 
"Оригінал-макет малюнку у 3D графіки цукерок "РІО" - 4 шт."; 
"Оригінал-макет малюнку у 3D графіки цукерок "Боні-Фрут" - 4 шт."  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3146  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Пташнюк Віталій Анатолійович - Дочірнє підприємство 
"Кондитерська корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "цукерки ШАЛЕНА БДЖІЛКА ФРУТТІ"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "цукерки ШАЛЕНА БДЖІЛКА ГАММІ"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафлі АРТЕК РОШЕН"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафлі JOHNNY KROCKER" 
шоколадні (маленька)"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки 
"вафлі JOHNNY KROCKER" шоколадні (велика)"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "вафлі JOHNNY KROCKER" молочні 
(маленька)"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафлі JOHNNY 
KROCKER" молочні (велика)"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "вафлі JOHNNY KROCKER" горіхові (маленька)"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафлі JOHNNY KROCKER" 
горіхові (велика)"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки 
ЗНАКИ ЗОДІАКА"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки 
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3147  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 
 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
коробки цукерок "СУФЛЕ РОШЕН" апельсин"; "Оригінал-макет 
малюнку для коробки цукерок "СУФЛЕ РОШЕН" банан"; "Оригінал-
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макет малюнку для коробки цукерок "СУФЛЕ РОШЕН" ваніль"; 
"Оригінал-макет малюнку для коробки цукерок "СУФЛЕ РОШЕН" 
шоколад"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки цукерок 
"НЕЗНАКОМКА"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки цукерок 
"САНТА ЛЮЧИЯ"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки ірису 
"СЛИВКИ-ЛЕНИВКИ"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки 
цукерок "НУГА РОШЕН" ванільна"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки цукерок "НУГА РОШЕН" з родзинками"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки цукерок "НУГА РОШЕН" шоколадна"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки цукерок "НУГА-ЖЕЛЕ 
РОШЕН" полуничне желе"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки 
цукерок "НУГА-ЖЕЛЕ РОШЕН" апельсинове желе"; "Оригінал-
макет малюнку для етикетки цукерок "CANDY NUT" з арахісом"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3148  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 
 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: Твори образотворчого мистецтва: 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки "Konafetto" крем-
карамель"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки 
"Konafetto" крем-шоколад"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки 
"цукерки "Konafetto" крем-горіх"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "цукерки "Konafetto" крем-згущене молоко"; "Оригінал-
макет малюнку для етикетки "цукерки "Maggiore Mio" крем-
карамель"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки 
"Maggiore Mio" крем-шоколад"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "цукерки "Maggiore Mio" крем-горіх"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "цукерки "Maggiore Mio" крем-згущене 
молоко"; "Оригінал-макет малюнку для індивідуальної етикетки 
"чорний шоколад "Рошен" екстрачорний"; "Оригінал-макет малюнку 
для індивідуальної етикетки "чорний шоколад "Рошен” brut"; 
"Оригінал-макет малюнку для індивідуальної етикетки "молочний 
шоколад "Рошен" темний молочний"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3149  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 
 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
упаковки виробу "Есмеральда" з ізюмом"; "Оригінал-макет малюнку 
для упаковки виробу "Есмеральда" з шоколадними кусочками"; 
"Оригінал-макет малюнку для упаковки виробу "Есмеральда" з 
арахісом"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3150  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
упаковки виробу "Шоколадний замок "Згущене молоко"; "Оригінал-
макет малюнку для упаковки виробу "Цукерки Джеллі"; "Оригінал-
макет малюнку "Рошен Бісквіт"; "Оригінал-макет малюнку для 
упаковки виробу "Цукерки "Еклер"; "Оригінал-макет малюнку для 
упаковки виробу "Печиво "Клаптики"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3151  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
упаковки виробу "Шоколадна колекція Рошен" 152 г (коробка)"; 
"Оригінал-макет малюнку для упаковки виробу "Шоколадна колекція 
Рошен" 303 г (коробка)"; "Оригінал-макет малюнку для упаковки 
виробу "Шоколадна колекція Рошен" 456 г (коробка)"; "Оригінал-
макет малюнку для упаковки виробу "Малібу" мікс (пакет)"; 
"Оригінал-макет малюнку для упаковки виробу "Цитрусові дольки" 
(пакет)"; "Оригінал-макет малюнку для упаковки виробу 
"ФітоАктив" ехінацея (етикетка)"; "Оригінал-макет малюнку для 
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упаковки виробу "ФітоАктив" женьшень (етикетка)"; "Оригінал-
макет малюнку для упаковки виробу "ФітоАктив" імбир (етикетка)"; 
"Оригінал-макет малюнку для упаковки виробу "ФітоАктив" алое 
вера" (етикетка)"; "Оригінал-макет малюнку для упаковки виробу 
"Гірські Трави" карпатські трави  (етикетка)"; "Оригінал-макет 
малюнку для упаковки виробу "Гірські Трави" кримські трави  
(етикетка)"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3152  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки карамелі "Кислинка ананас"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки карамелі "Кислинка яблуко"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки карамелі "Кислинка черника"; "Оригінал-макет малюнку 
для етикетки карамелі "Кислинка вишня"; "Оригінал-макет малюнку 
для етикетки карамелі "Камикадзе" (зеленая)"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки карамелі "Камикадзе" (красная)"; "Оригінал-
макет малюнку для етикетки карамелі "Камикадзе" (желтая)"; 
"Оригінал-макет малюнку для коробки цукерок "ROSHEN DE LUXE"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3153  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "цукерки Мини Штучка шоколад"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "цукерки Мини Штучка лісовий горіх"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки Мини Штучка смак 
вишні"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "цукерки Мини 
Штучка молоко"; "Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафлі 
"Наполитанки" сгущенное молоко"; "Оригінал-макет малюнку для 
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етикетки "вафлі "Наполитанки" ореховые"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "вафлі "Наполитанки" шоколадные"; 
"Оригінал-макет малюнку для етикетки "вафлі "Наполитанки" 
молочные"; "Оригінал-макет малюнку для картонного пакування 
"Набір подарунковий № 1"; "Оригінал-макет малюнку для картонного 
пакування "Набір подарунковий № 2"    

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3154  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для  
етикетки "Конфеты "ЗОЛОТОЙ ШЕДЕВР" орех-шоколад"; 
"Оригінал-макет малюнку для  етикетки "Конфеты "ЗОЛОТОЙ 
ШЕДЕВР" крем-брюле-шоколад"; "Оригінал-макет малюнку для  
етикетки "Конфеты "ЗОЛОТОЙ ШЕДЕВР" крем-брюле-орех"; 
"Оригінал-макет малюнку для  етикетки "Конфеты "ЗОЛОТОЙ 
ШЕДЕВР" крем-брюле"; "Оригінал-макет малюнку для  етикетки 
"Конфеты "ЗОЛОТОЙ ШЕДЕВР" аромат сливки кокоса"; "Оригінал-
макет малюнку для  етикетки "Конфеты "РИКАРДО" тоффи в 
помаде"; "Оригінал-макет малюнку для  етикетки "Конфеты 
"РИКАРДО" тоффи в помаде - аромат капучино"; "Оригінал-макет 
малюнку для  етикетки "Конфеты "ТАРАНТЕЛЛА" аромат банана"; 
"Оригінал-макет малюнку для  етикетки "Конфеты "ТАРАНТЕЛЛА" 
фундук"; "Оригінал-макет малюнку для  етикетки "Конфеты 
"ТАРАНТЕЛЛА" аромат мяты"; "Оригінал-макет малюнку для  
етикетки "Конфеты "ЖЕЛАНЖЕ" желе в помаде-аромат клубники"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3155  
 

Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Алмазный Пик" / 
"Diamond Peak"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3156  
 
Дата реєстрації договору                                07.11.2016 

 

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  Романчук Роман Петрович, Чернишенко Дмитро Костянтинович, 
Юзьків Олексій Іванович, Безродній Юрій Олександрович, Орлова 
Євгенія Анатоліївна, Бурун Микола Володимирович, Бурун Сергій 
Володимирович, Матюшенко Роман Олегович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми "Підсистема ведення приладів обліку 
"EnergySuite.Equipment"; "Підсистема розрахунків з юридичними 
особами "EnergySuite.Juridical"; "Персональний кабінет споживача 
"EnergySuite.Online"; "Підсистема ведення параметрів підприємства 
"EnergySuite.Organization"; "Підсистема аналізу перетоків та втрат 
"EnergySuite.OverFeeder"; "Підсистема консолідованої звітності 
"EnergySuite.RAS"; "Організація роботи лінійного персоналу 
"EnergySuite.TaskPlanning"; "Підсистема розрахунків з фізичними 
особами "EnergySuite.Utility"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3157  
 

Дата реєстрації договору                                08.11.2016 
 

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 Роман Олегович, Бурун Сергій Володимирович, Бурун 
Микола Володимирович, Орлова Євгенія Анатоліївна, Безродній Юрій 
Олександрович, Юзьків Олексій Іванович, Чернишенко Дмитро 
Костянтинович, Романчук Роман Петрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСТРАКОД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михалевський Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оперативна інтерпретація за допомогою 
модулів керування ("Опіум2016") версія 2016"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3158  
 
Дата реєстрації договору                                09.11.2016 

 

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  Михалевський Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Укрспецгеологія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мандренко Павло Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AP Agronomist"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3159  
 
Дата реєстрації договору                                10.11.2016 

 

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  Мандренко Павло Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АГРОПРОСПЕРІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коркоценко Роман  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Руководство по применению фирменного стиля 
бренда "LIKE BUS"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3160  
 
Дата реєстрації договору                                10.11.2016 

 

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  Коркоценко Роман - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛАЙКБАС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клименко Дмитро Миколайович, Мірошник Сергій Петрович, 
Хомутянська Ольга Юріївна, Васюков Геннадій Геннадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс сайту порівняння цін"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3161  
 
Дата реєстрації договору                                11.11.2016 

 

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  Васюков Геннадій Геннадійович, Хомутянська Ольга Юріївна, 
Мірошник Сергій Петрович, Клименко Дмитро Миколайович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРКУРІЙ-СЕРВІС-2013" 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль Нурахметов)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Взгляд из нарисованного колодца"; "Встретимся 
на небесах"; "Женщина, которую боюсь"; "Жаннет коротко о любви"; 
"Завтрак при свечах"; "Когда птицы латают гнезда"; "Когда я умру 
сообщите богу"; "Обещание дождя"; "Письмо зимнего кузнечика"; 
"Снег умирает в белом"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3162  
 
Дата реєстрації договору                                15.11.2016 

 

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  Раціборинський Борис Леонідович, Семченко Олег Федорович, Тавров 
Данило Юрійович, Трухан Світлана Віталіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс програм "Програмний продукт автоматизованої 
інформаційно-пошукової системи "Доступ до публічної інформації 
Міністерства юстиції України" ("АІПС "Доступ до публічної 
інформації Міністерства юстиції України") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3163  
 

Дата реєстрації договору                                15.11.2016 

 

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 "Українська правова інформація" - Державне 
підприємство "Національні інформаційні системи"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рижук Ігор Віталійович, Іванов Андрій Анатолійович, Сорока Дмитро 
Григорович, Осипенко Олександр Олексійович, Заремба Ольга 
Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Національна автоматизована інформаційна 
система Департаменту Державної автомобільної інспекції"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3164  
 
Дата реєстрації договору                                22.11.2016 

 

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  Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України - 
Головний сервісний центр МВС  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Добронравін Юрій Володимирович, Сперанський Максим 
Андрійович, Бандура Сергій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тенета"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3165  
 

Дата реєстрації договору                                22.11.2016 

 

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  Бандура Сергій Володимирович, Сперанський Максим Андрійович, 
Добронравін Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Квазар-Мікро"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лисакова Дарина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Модна майстерня: Співачка. Фея. Подружка. Принцеса. 
Русалонька. Хелловін", "Модная мастерская: Певица. Фея. Подружка. 
Принцесса. Русалочка. Хэллоуин"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3166  
 

Дата реєстрації договору                                22.11.2016 

 

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  Лисакова Дарина Володимирівна - Приватне підприємство 
"КРИСТАЛ БУК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Печковський Сергій Миколайович, Масленченко Володимир 
Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс з виведення 
неплатоспроможних банків з ринку"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3167  
 
Дата реєстрації договору                                23.11.2016 

 

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  Масленченко Володимир Вікторович, Печковський Сергій 
Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ 
РЕВЮ ЛАБ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Геркен Олег Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний твір "Проект будівництва гуртожитку та офісних 
приміщень на вул. Чигоріна, 4, в Печерському районі м. Києва"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3168  
 

Дата реєстрації договору                                23.11.2016 
 

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  Публічне акціонерне товариство "Гіпроцивільпромбуд" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Міськбудінвест"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алієв Октай Ага Керимович, Москальова Людмила Юріївна, 
Помиткін Едуард Олександрович, Трищун Сергій Володимирович, 
Студінська Лариса Василівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Учебное пособие для 2 класса "ЧЕЛОВЕК. 
СЕМЬЯ. МИР"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  3169  
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Дата реєстрації договору                                23.11.2016 

 

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  Студінська Лариса Василівна, Трищун Сергій Володимирович, 
Помиткін Едуард Олександрович, Москальова Людмила Юріївна, 
Алієв Октай Ага Керимович - Благодійний фонд "Октая Алієва"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семеног Олена Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для 1 класу "ЛЮДИНА. СІМ'Я. СВІТ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  3170  
 
Дата реєстрації договору                                23.11.2016 

 

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  Семеног Олена Миколаївна - Благодійний фонд "Октая Алієва"  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сарін Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторська документація резинометалічної 
накладки для гусениць БМП-3"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3171  
 
Дата реєстрації договору                                23.11.2016 

 

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  Сарін Олег Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "Берил"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлич Вадим Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація 60-мм осколково-фугасної 
міни"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3172  
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Дата реєстрації договору                                23.11.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Павлич Вадим Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "Берил"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлич Вадим Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторська документація аксіально-
поршневого гідромотора робочим об'ємом 12,5 кубічних сантиметрів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3173  
 
Дата реєстрації договору                                23.11.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Павлич Вадим Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "Берил"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Костецький Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторська документація ручного 
протитанкового гранатомету типу РПГ-7"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3174  
 

Дата реєстрації договору                                23.11.2016 
 

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  Костецький Андрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "Берил"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Броницька Юлія Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчальний курс 
програмування "FrontEnd"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3175  
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Дата реєстрації договору                                24.11.2016 

 

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  Фізична особа-підприємець Броницька Юлія Олегівна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "БРЕЙН АКЕДЕМІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мужайло Антон Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчальний курс 
"Програмування Python"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3176  
 
Дата реєстрації договору                                24.11.2016 

 

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  Фізична особа-підприємець Мужайло Антон Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БРЕЙН АКЕДЕМІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Малахов Ігор Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "ЧЕРНИЙ КВАДРАТ" или 
возвращение Малевича домой"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  3177  
 

Дата реєстрації договору                                28.11.2016 
 

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  Малахов Ігор Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фреш Продакшн Ю ЕЙ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дець Віталій Васильович, Герасимюк Андрій Кирилович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Акварельное путешествие по 
Италии. # Painting book"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3178  
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Дата реєстрації договору                                29.11.2016 

 

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  Герасимюк Андрій Кирилович - Дець Віталій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дець Віталій Васильович, Герасимюк Андрій Кирилович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Watercolor trip to Italy. Painting 
book"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3179  
 
Дата реєстрації договору                                29.11.2016 

 

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  Герасимюк Андрій Кирилович - Дець Віталій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кокотюха Андрій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору під робочою назвою "Залишенець. 
Чорний ворон"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  

 

Номер реєстрації договору  3180  
 
Дата реєстрації договору                                30.11.2016 

 

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  Кокотюха Андрій Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ворожбит Наталя Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього повнометражного фільму "Ворошиловград"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  

 

Номер реєстрації договору  3181  
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Дата реєстрації договору                                01.12.2016 

 

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  Лодигін Ярослав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лайм Лайт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поспєлов Анатолій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол обміну "Мост" системи 
передавання тривожних сповіщень"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3182  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "СБІ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ТІРАС-12"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу "Київ 
Вечірній" (4 види)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення 
картонного пакування кондитерського виробу "Сливки-Ленивки" (6 
видів)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного 
пакування кондитерського виробу "Дід Мороз" (1 примірник)"; 
"Оригінал-макет малюнків для оформлення етикеток "Приправа 
ароматна" (4 види)"; "Оригінал-макет малюнків для оформлення 
етикеток кондитерського виробу "Roshetto" (2 види)"; "Розробка 
графічного знаку "Протестовано та схвалено у Швейцарії", (3 види)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3183  
 

Дата реєстрації договору                                05.12.2016 
 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу "Пастила" 
(1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення етикеток 
для групового пакування кондитерського виробу "Солнечный жук" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення етикеток 
кондитерського виробу "SimSim" (1 примірник)"; "Оригінал-макети 
малюнків для оформлення етикеток кондитерського виробу "Old 
town" (2 види)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення етикеток 
для групового пакування кондитерського виробу (печиво) "Сливки-
ленивки" (1 примірник)"; "Оригінал-макети малюнків для 
оформлення етикеток кондитерського виробу "Kilimanjaro" (2 види) та 
самого кондитерського виробу "Kilimanjaro" (2 види)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3184  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 
 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу "Зефір 
"класичний" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Basarili" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення 
етикеток кондитерського виробу "Чай не Чай" (1 примірник)"; 
"Оригінал-макет малюнка для оформлення етикеток кондитерського 
виробу "CoffeeLike" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток кондитерського виробу "Choconilla" (1 
примірник)"; "Оригінал-макети малюнків для оформлення етикеток 
кондитерського виробу "Газировка" (3 види)"; "Оригінал-макети 
малюнків для оформлення етикеток кондитерського виробу "Johnny 
Krocker" (3 види)"; "Оригінал-макети малюнків для оформлення 
картонного пакування кондитерського виробу "Київ Вечірній" (2 
види)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3185  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 
 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"ТУРОНЧИКИ з цукатами" (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення картонного пакування кондитерського 
виробу "СЛИВКИ-ЛЕНИВКИ" (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення картонного пакування кондитерського 
виробу "ЗЕФІР в шоколадній глазурі" (1 примірник)"; "Оригінал-
макети малюнків для оформлення етикеток кондитерського виробу 
"LOUNGEBAR ROSHEN" (5 видів)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу 
"LOUNGEBAR ROSHEN" (1 примірник)"; "Оригінал-макети 
малюнків для оформлення картонного пакування кондитерського 
виробу "Шоколад чорний "ROSHEN BITTER" (5 видів)"; "Оригінал-
макети малюнків для оформлення етикеток для групового пакування 
кондитерського виробу "BONNY-FRUIT" (4 види)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3186  
 

Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнків для 
оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою "Печенье 
"MULTICAKE" (3 види)"; "Оригінал-макет малюнків для оформлення 
етикеток кондитерського виробу під назвою "Крекер "MULTICAKE 
FUN&CRISPY" (2 види)"; "Оригінал-макет малюнків для оформлення 
етикеток кондитерського виробу під назвою "MINKY BINKY" (4 
види)"; "Оригінал-макет малюнків для оформлення етикеток 
кондитерського виробу під назвою "МОЛОЧНИЙ ШОКОЛАД "TIBI" 
(3 види)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного 
пакування кондитерського виробу "Пастила з соком малини" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення етикетки 
"Шоколадно-вершковий напій" (1 примірник)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3187  
 

Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

573 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнків для 
оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою "ROSHEN 
LOLLIPOPS" (4 види)"; "Оригінал-макет малюнків для оформлення 
етикеток кондитерського виробу під назвою "ROSHEN DE LUXE"  
(2 види)"; "Оригінал-макет малюнка для картонного пакування 
кондитерського виробу під назвою "Торт "Золоті ворота Roshen"  
(1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для картонного пакування 
кондитерського виробу під назвою "Торт "Cremolino Roshen"  
(1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для картонного пакування 
кондитерського виробу під назвою "Торт "Chocolissimo"  
(1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для картонного пакування 
кондитерського виробу під назвою "Торт "Наполеон Рошен"  
(1 примірник)";  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3188  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою 
"TAFFYBERRY" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для 
оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою "MILKY-
NUTTY" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для оформлення 
етикеток кондитерського виробу під назвою "CRAZY DAISY" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для оформлення етикеток 
кондитерського виробу під назвою "FUDGENTA" (1 примірник)"; 
"Оригінал-макет малюнку для оформлення етикеток кондитерського 
виробу під назвою "CHAMP-CHAMP" (1 примірник)"; "Оригінал-
макет малюнку для оформлення етикеток кондитерського виробу під 
назвою "CHOCOLAPKI" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнку 
для оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою 
"CROCONUT с арахисом" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнку 
для оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою "MINKY 
BINKY" (4 види)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  3189  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Зимова казка" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Казковий ліхтарик" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Новорічна ялинка" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Весела карусель" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Новорічний камін" (1 примірник)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3190  
 

Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Crazy Bee" Fruity" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Crazy Bee" Jelly" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Crazy Bee" Ladybird" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Milky Splash" Toffee" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Milky Splash" Choconilla" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка 
для оформлення етикеток для групового пакування кондитерського 
виробу "Milky Splash" Coffeelike" (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення етикеток для групового пакування 
кондитерського виробу "BONBONITA Fruits" (1 примірник)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3191  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Crazy Bee" Fruity" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Crazy Bee" Jelly" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Crazy Bee" Ladybird" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Milky Splash" Toffee" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Milky Splash" Capri milk" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка 
для оформлення етикеток для групового пакування кондитерського 
виробу "Milky Splash" Sweet drop" (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення етикеток для групового пакування 
кондитерського виробу "Roshen Dessert cherry" (1 примірник)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3192  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"СУВЕНІРНИЙ НАБІР "FLASHLIGHT DECO RED" (2 види)"; 
"Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного пакування 
кондитерського виробу під назвою "СУВЕНІРНИЙ НАБІР 
"FLASHLIGHT DECO BROWN" (2 види)"; "Оригінал-макет малюнка 
для оформлення картонного пакування кондитерського виробу під 
назвою "СУВЕНІРНИЙ НАБІР "FLASHLIGHT MODERN" (2 види)"; 
"Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного пакування 
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кондитерського виробу під назвою "СУВЕНІРНИЙ НАБІР "HEART 
MODERN" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення жерстяної коробки для кондитерського виробу під назвою 
"СУВЕНІРНИЙ НАБІР "ROSHEN" (3 види)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення картонного пакування кондитерського 
виробу під назвою "Рулет "ROYAL DESSERT ROSHEN" (4 види)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3193  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнку для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Конфеты "SOFFIO VANILLA" (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнку для оформлення етикеток кондитерського виробу "Вафли 
глазированные "JOHNNY KROCKER CHOCO" (1 примірник)"; 
"Оригінал-макет малюнку для оформлення етикеток кондитерського 
виробу "Вафли глазированные "JOHNNY KROCKER MILK" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для оформлення етикеток 
кондитерського виробу під назвою "Конфеты "DON SESAMO" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для оформлення етикеток 
кондитерського виробу під назвою "Карамель "BONBONITA FRUIT 
MIX" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для оформлення 
етикеток кондитерського виробу під назвою "Сувенирный набор 
"Roshen Ko-ko-ro-ko" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнку для 
оформлення картонного пакування кулінарного виробу під назвою 
"Сувенирный набор "Roshen Ko-ko-ro-ko" (1 примірник)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3194  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макет малюнка для 
оформлення етикеток для групового пакування кондитерського виробу 
"Roshen Dessert", вишня (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка 
для оформлення етикеток для групового пакування кондитерського 
виробу "Roshen Dessert", мед (1 примірник)"; "Оригінал-макет 
малюнка для оформлення етикеток для оформлення картонного 
пакування кондитерського виробу під назвою "Молочный шоколад 
Рошен Экстрамолочный с целыми лесными орехами 26 %" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення етикеток для 
оформлення картонного пакування кондитерського виробу під назвою 
"Черный шоколад Рошен Экстрачерный с целыми лесными орехами 
26 %" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення 
етикеток спецій "Французькі трави" та "Морська сіль" (2 види)"; 
"Оригінал-макет малюнка для оформлення паперового пакування 
кондитерського виробу під назвою "Черный шоколад "Рошен" 
экстрачерный с клюквой" (1 примірник)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3195  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макети малюнків для 
оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою "KROCK!" (6 
видів)"; "Оригінал-макети малюнків для оформлення етикеток 
кондитерського виробу під назвою "МОЛОЧНИЙ ШОКОЛАД "TIBI" 
(2 види)"; "Оригінал-макети малюнків для оформлення етикеток 
кондитерського виробу під назвою "ПОРИСТИЙ ШОКОЛАД 
"ROSHEN" (4 види)"; "Оригінал-макети малюнків для оформлення 
етикеток кондитерського виробу під назвою "CANDY NUT" (4 види)"; 
"Оригінал-макет малюнка для оформлення універсального етикету 
для групового пакування кондитерських виробів "Roshen" (1 
примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення картонного 
пакування кондитерського виробу під назвою "ТОРТ "МЕДОВИК 
Рошен" (1 примірник)"; "Оригінал-макет малюнка для оформлення 
картонного пакування кондитерського виробу під назвою "ТІСТЕЧКА 
"ЗАВАРНІ Рошен" (1 примірник)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3196  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макети малюнків для 
оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою 
"МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД "TIBI" (12 видів)"; "Оригінал-макети 
малюнків для оформлення етикеток кондитерського виробу під назвою 
"BONBONITA ICE" (2 види)"; "Оригінал-макети малюнків для 
оформлення картонного кондитерського виробу під назвою 
"ТІСТЕЧКА "ЕКЛЕР ROSHEN" ПОЛУНИЧНІ" (1 примірник)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3197  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2016 

 

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  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лишак Назарій Миронович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт "Західноукраїнський Архітектурний 
Портал" ("Сайт "ЗУАП") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3198  
 
Дата реєстрації договору                                06.12.2016 

 

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  Лишак Назарій Миронович - Гой Богдан Володимирович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єфремов Олександр Сергійович, Бунке Олександр Сергійович, 
Зайцева Марія Сергіївна, Головко Андрій Олександрович, Кравчина 
Андрій Павлович, Мельник Тетяна Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Офіційний веб-сайт центрального апарату 
Міністерства соціальної політики України з урахуванням, у тому числі, 
доступу до нього користувачів з вадами зору та слуху"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3199  
 
Дата реєстрації договору                                07.12.2016 

 

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 "Комп'ютерні інформаційні 
технології" - Міністерство соціальної політики України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Брейман Михайло Григорович, Тамаш Михайло Сергійович, 
Єрьоменко Євген Дмитрович, Терещенко Валерій Миколайович, 
Петрусенко Олександр Анатолійович, Яковенко Андрій 
Олександрович, Васецький Микола Генадійович, Мілохов Олексій 
Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Actima" ("КП "Actima") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3200  
 
Дата реєстрації договору                                07.12.2016 

 

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 "АМІ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КОМПЕНТА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткачук Максим Сергійович, Козловський Микола Володимирович, 
Хрипун Дмитро Аркадійович, Бабенко В'ячеслав Олегович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рыцари Подола" пилот "Ужин у 
Фройда"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3201  
 
Дата реєстрації договору                                07.12.2016 

 

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  Бабенко В'ячеслав Олегович, Хрипун Дмитро Аркадійович, 
Козловський Микола Володимирович - Ткачук Максим Сергійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савінов Дмитро Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс для агрегации 
автомобильных сервисов на он-лайн платформе"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3202  
 
Дата реєстрації договору                                09.12.2016 

 

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  Савінов Дмитро Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БЕСПРАЙМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Карпець Владислав Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "ДИЗАЙН ЗОВНІШНЬОГО 
ВИГЛЯДУ КУЗОВУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ ТА ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3203  
 
Дата реєстрації договору                                13.12.2016 
 

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  Карпець Владислав Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЛЕКТРІК МАРАФОН ІНТЕРНЕШНЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Москаленко Денис Русланович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Артилерійські підривники"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3204  
 
Дата реєстрації договору                                13.12.2016 
 

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  Москаленко Денис Русланович, Дерев'янчук Анатолій Йосипович - 
Сумський державний університет  

  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

581 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яковенко Олександр Євгенович, Нарожний Олександр Васильович, 
Сафонов Михайло Сергійович, Альохіна Альона Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система формування 
педагогічного навантаження викладачів І-ІІ р. а."  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3205  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2016 

 

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  Альохіна Альона Володимирівна, Сафонов Михайло Сергійович, 
Нарожний Олександр Васильович, Яковенко Олександр Євгенович - 
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сафонов Михайло Сергійович, Нарожний Олександр Васильович, 
Левицький Віктор Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку книжкового 
фонду та електронного каталогу бібліотеки Херсонського 
політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3206  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2016 

 

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  Левицький Віктор Миколайович, Нарожний Олександр Васильович, 
Сафонов Михайло Сергійович - Херсонський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного університету  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Розін Іван Мойсейович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Пальма. Клара"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3207  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2016 
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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  Розін Іван Мойсейович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чабан Олексій Григорович, Царик В'ячеслав Віталійович, Овчар 
Роман Ігорович, Данчук Анатолій Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BiMedis - Дошка оголошень для 
купівлі/продажу медобладнання" ("BiMedis") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3208  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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 "Софтимус" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Бімедіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Марченко Володимир Олександрович, Сенченкова Олександра 
Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Universal Identification Systems"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3209  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 
 

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  Сенченкова Олександра Миколаївна, Марченко Володимир 
Олександрович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТКС 
РЕГІОН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пархоменко Дмитро Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Навігаційна 
система "Навітел Моніторинг"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3210  
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Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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  Пархоменко Дмитро Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НАВІТЕЛ УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Репях Олександр Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
військовими ресурсами Сокіл" ("АСУВ Сокіл") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3211  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 
 

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  Репях Олександр Павлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Несмашний Валерій Миколайович, Поліщук Олег Вікторович, 
Новохацький Олександр Федорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "E-tender" BE v.1.0."  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3212  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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  Несмашний Валерій Миколайович - Новохацький Олександр 
Федорович, Поліщук Олег Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Котенко Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "NOVA 
PLASTIK" ("NOVA PLASTIK" TM") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3213  
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Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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 "ЕФЕ ТРЕЙД" - Їлмаз 
Мехмет Ойтун  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Котенко Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "NOVA" 
("NOVA" TM") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3214  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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 "ЕФЕ ТРЕЙД" - Їлмаз 
Мехмет Ойтун  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білий Олексій Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CRM "Народна аптека"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3215  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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  Білий Олексій Олексійович - Мороз Сергій Іванович, Софійченко 
Віталій Сергійович, Чепель Петро Володимирович, Горак Олексій 
Володимирович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Розін Іван Мойсейович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Бійка за кухоль"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3216  
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Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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  Розін Іван Мойсейович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смоголь Максим Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Імідж Джингл"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3217  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 

 

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  Смоголь Максим Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смоголь Максим Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Хто я? Клара"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3218  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 
 

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  Смоголь Максим Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пархоменко Дмитро Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Навігаційна 
система "Навітел Навігатор"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3219  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2016 
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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  Пархоменко Дмитро Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НАВІТЕЛ УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лупенко Юрій Олексійович, Кропивко Михайло Федорович, Малік 
Микола Йосипович, Воскобійник Соломія Ярославівна, Голік Ірина 
Леонідівна, Гуторов Андрій Олександрович, Думанська Ілона Юріївна, 
Іванько Анатолій Васильович, Ксенофонтов Михайло Михайлович, 
Ксенофонтова Катерина Юріївна, Ковальова Олена Вікторівна, 
Корінець Роман Ярославович, Кропивко Максим Михайлович, Малік 
Лариса Миколаївна, Метелиця Володимир Михайлович, Минка 
Андрій Павлович, Немчук Павло Володимирович, Ніценко Віталій 
Сергійович, Павлик Володимир Петрович, Похиленко Наталія 
Михайлівна, Россоха Володимир Васильович, Саханкова Інна 
Василівна, Сидоренко Євген Вікторович, Соколов Андрій Олегович, 
Тісняк Олена Станіславівна, Ткачук Дмитро Анатолійович, Усата 
Наталія Василівна, Уткіна Галина Анатоліївна, Юшин Сергій 
Олександрович, Хміль Наталія Вікторівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах 
децентралізації влади"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3220  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2016 

 

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  Хміль Наталія Вікторівна, Юшин Сергій Олександрович, Уткіна 
Галина Анатоліївна, Усата Наталія Василівна, Ткачук Дмитро 
Анатолійович, Тісняк Олена Станіславівна, Соколов Андрій Олегович, 
Сидоренко Євген Вікторович, Саханкова Інна Василівна, Россоха 
Володимир Васильович, Похиленко Наталія Михайлівна, Павлик 
Володимир Петрович, Ніценко Віталій Сергійович, Немчук Павло 
Володимирович, Минка Андрій Павлович, Метелиця Володимир 
Михайлович, Малік Лариса Миколаївна, Кропивко Максим 
Михайлович, Корінець Роман Ярославович, Ковальова Олена 
Вікторівна, Ксенофонтова Катерина Юріївна, Ксенофонтов Михайло 
Михайлович, Іванько Анатолій Васильович, Думанська Ілона Юріївна, 
Гуторов Андрій Олександрович, Голік Ірина Леонідівна, Воскобійник 
Соломія Ярославівна, Малік Микола Йосипович, Кропивко Михайло 
Федорович, Лупенко Юрій Олексійович - Національний науковий 
центр "Інститут аграрної економіки"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Радуцький Олександр Михайлович, Васильєва Ніна Борисівна, Сажок 
Микола Миколайович, Робейко Валентина Василівна, Пилипенко 
Валерій Васильович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Акустичний корпус українського ефірного мовлення 
"АКУЕМ" ("База даних "АКУЕМ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3221  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 

 

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  Робейко Валентина Василівна, Сажок Микола Миколайович, 
Радуцький Олександр Михайлович, Васильєва Ніна Борисівна, 
Пилипенко Валерій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ромашин Кім Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка фотографій ковбаски та хот-доги Mr.Grill"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3222  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 

 

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  Ромашин Кім Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Прем'єр Фуд"  

  
 

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  3223  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 

 

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 "ВІТАЦЕНТР" - Горак 
Олексій Володимирович, Чепель Петро Володимирович, Софійченко 
Віталій Сергійович, Мороз Сергій Іванович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іграшковий екскаватор"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3224  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 

 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іграшковий підйомний кран (автокран)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3225  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 

 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іграшковий вантажний автомобіль"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3226  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 
 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іграшковий ковшовий навантажувач"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3227  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 

 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Беляєв Василь Васильович, Поперечний Денис Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сервіс збору, обробки та підготовки до 
друку змінних даних"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3228  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 
 

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  Поперечний Денис Олегович, Беляєв Василь Васильович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ДІДЖІ СОЛЮШНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максимов Максим Победітєльович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АВМ Retail"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3229  
 
Дата реєстрації договору                                22.12.2016 
 

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  Максимов Максим Победітєльович - АБМ Клоуд  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткачук Максим Сергійович, Козловський Микола Володимирович, 
Хрипун Дмитро Аркадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рыцари Подола"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3230  
 
Дата реєстрації договору                                23.12.2016 

 

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  Хрипун Дмитро Аркадійович, Козловський Микола Володимирович - 
Ткачук Максим Сергійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алієв Октай Ага Керимович, Москальова Людмила Юріївна, 
Помиткін Едуард Олександрович, Трищун Сергій Володимирович, 
Студінська Лариса Василівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Учебное пособие для 3 класса "ЧЕЛОВЕК. 
СЕМЬЯ. МИР"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3231  
 
Дата реєстрації договору                                28.12.2016 

 

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  Студінська Лариса Василівна, Трищун Сергій Володимирович, 
Помиткін Едуард Олександрович, Москальова Людмила Юріївна, 
Алієв Октай Ага Керимович - Благодійний фонд "Октая Алієва"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Суліма Євген Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реанімаційний тренажер "Тарас"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3232  
 
Дата реєстрації договору                                28.12.2016 

 

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  Суліма Євген Анатолійович - Фізична особа-підприємець Мяус Едуард 
Станіславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Томаш Петрашек  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

591 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Sygic Family Locator" 
в електронному вигляді (Sygic Family Locator для Android, Sygic Family 
Locator для iOS)" ("Sygic Family Locator") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3233  
 
Дата реєстрації договору                                29.12.2016 

 

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  Томаш Петрашек - Компанія "Сиджік а.с."  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Олександр Тищенко  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Sticky Password" в 
електронному вигляді (Sticky Password для Windows, Sticky Password 
для Android, Sticky Password для macOS, Sticky Password для iOS)" 
("Sticky Password") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3234  
 
Дата реєстрації договору                                29.12.2016 

 

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  Олександр Тищенко - Компанія "Ламантін Софтвер, а.с."  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Міхал Штенцл  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Sygic GPS Navigation" 
в електронному вигляді  (Sygic GPS Navigation для Android, Sygic GPS 
Navigation для iOS)" ("Sygic GPS Navigation") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3235  
 
Дата реєстрації договору                                29.12.2016 

 

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  Міхал Штенцл - Компанія "Сиджік а.с."  
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Номер свідоцтва,           

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місце знаходження 

Свідоцтво № 1/2003 

від 08.07.2003 

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських і 

суміжних прав "Оберіг"    

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права, виконавців, 

виробників 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 май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і суміжних прав 

(переважно здійснює 

управління майновими 

правами суб'єктів ав-

торського права) 

вул. Б. Хмельницького, 

41-а, м. Київ, 01030 

Свідоцтво № 4/2003 

від 22.08.2003 

 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний альянс"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і суміжних прав 

вул. Січових Стрільців, 

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 май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і суміжних прав 

вул. Шовковична, 10, 

офіс 28, м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 7/2005 

від 26.01.2005 

 

Асоціація "Дім авторів музики 

в Україні"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права 

вул. Шовковична, 10, 

оф. 28, м. Київ, 01021  

Свідоцтво № 9/2005 

від 12.08.2005 

 

Всеукраїнська громадська 

організація "Автор" 

Управління на 

колективній основі май-

новими правами авторів 

музичних, літературних, 

музично-драматичних 

творів образотворчого 

мистецтва та інших, 

відповідно до переданих 

в управління прав 

вул. Саксаганського, 6, 

оф. 110, м. Київ, 01033 

Свідоцтво № 10/2006 

від 10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 

відеограм і фонограм"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

виробників відеограм, 

виробників фонограм 

вул. Половецька,  

2/24-а, м. Київ, 04107 

Свідоцтво № 12/2007 

від 01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права, виконавців, 

вул. Михайла Гру-

шевського, 28/2,     

м. Київ, 01021 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 43, 2016 

 

593 

Номер свідоцтва,           

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місце знаходження 

виробників фонограм, 

виробників відеограм 

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 На-

бережна, 26-Ж,  

оф. 5, м. Київ, 02132 

Свідоцтво № 15/2009 

від 10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація "Агентство охорони 

прав виконавців" 

Управління на 

колективній основі май-

новими 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 май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і (або) суміжних 

прав 

вул. Євгена Сверстю-

ка, буд. 23, офіс 916,  

м. Київ, 02002 

Свідоцтво № 15/2010 

від 13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "СІНЕМА"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксаганського, 6, 

кім. 306, м. Київ, 01033 

Свідоцтво № 16/2010 

від 24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Скарбниця авторів 

музики"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами авторів 

і виконавців 

бул. Шевченка, 54/1,  

7 поверх, м. Київ, 

01032 

Свідоцтво № 17/2010 

від 24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнська 

Ліга Авторів"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами авторів, 

виконавців та їх 

спадкоємців 

вул. Солом'янська, 1, 

оф. 802-803, м. Київ, 

03035 

Свідоцтво № 19/2011 

від 24.01.2011 

Приватна організація 

"Українська ліга авторських і 

суміжних прав"  

Управління на 

колективній основі май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і (або) суміжних 

прав 

вул. Євгена Сверстю-

ка, 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 май-

новими правами 

суб'єктів авторського 

права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Артема, буд. 37-41, 

7-й поверх, к. 1а,    

м. Київ, 04053 

Свідоцтво № 23/2015 

від 30.06.2015  

Громадська організація 

"Організація збору, розподілу 

та колективного управління 

суміжними правами в Україні"  

Управління на 

колективній основі всіма 

категоріями майнових 

прав 

вул. Єлизавети Чавдар, 2, 

оф. 199, м. Київ, 02140 

Свідоцтво № 24/2015 

від 03.09.2015  

Громадська організація 

"Український авторський 

сервіс" 

Управління на 

колективній основі всіма 

категоріями майнових 

прав суб'єктів авторсь-

кого права і суміжних 

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 розподіл ви-

нагороди (роялті) за використання фонограм, 

відеограм, опублікованих з комерційною ме-

тою, та зафіксованих у них виконань шляхом їх: 

публічного сповіщення, в ефір; 

публічного сповіщення, по проводах (через ка-

бель) 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2003 р. № 71 "Про затверджен-

ня розміру винагороди (роялті) за використання 

опублікованих з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним використанням та-

ких фонограм, відеограм і зафіксованих у них 

виконань. 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво   

№ 4 від 

24.03.2008 

 

Всеукраїнська гро-

мадська організація 

"Всеукраїнське 

Агентство з          

авторських та   

суміжних прав" 

Уповноважена здійснювати збір і розподіл ви-

нагороди (роялті) за використання опублікова-

них з комерційною метою фонограм, відеограм: 

комерційне використання зафіксованих у фоно-

грамах і (або) відеограмах виконань, публічне 

виконання опублікованих з комерційною метою 

фонограм та їх примірників, публічна демонст-

рація опублікованих з комерційною метою відео-

грам та їх примірників у місцях з платним, без-

платним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція (повторне 

публічне сповіщення) зафіксованих у фоногра-

мах виконань, а також безпосередньо фонограм, 

опублікованих з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) супутни-

кового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція (повторне 

публічне сповіщення) зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах виконань, а також без-

посередньо фонограм і (або) відеограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та їх примірни-

ків у передачах ефірного і (або) супутникового 

телебачення, кабельного радіомовлення і (або) 

телебачення чи через мережу Інтернет у поряд-

ку,  

визначеному в постанові Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2003 р. № 71 "Про затверджен-

ня розміру винагороди (роялті) за використання 

опублікованих з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним використанням та-

ких фонограм (відеограм). 

вул. Михайла Гру-

шевського, 28/2,    

м. Київ, 01021 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої організації Місцезнаходження 

Свідоцтво   

№ 1 від 

31.07.2003  

 

Всеукраїнське 

об'єднання суб'єктів 

авторських прав і 

суміжних прав 

"Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і розподіл ви-

нагороди (роялті) за використання опублікова-

них з комерційною метою фонограм і відеограм:  

комерційне використання зафіксованих у фоно-

грамах і (або) відеограмах виконань, публічне 

виконання опублікованих з комерційною метою 

фонограм та їх примірників, публічна демон-

страція опублікованих з комерційною метою 

відеограм та їх примірників у місцях з платним, 

безплатним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція (повторне 

публічне сповіщення) зафіксованих у фоногра-

мах виконань, а також безпосередньо фонограм, 

опублікованих з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) супутни-

кового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція (повторне 

публічне сповіщення) зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах виконань, а також без-

посередньо фонограм і (або) відеограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та їх примірни-

ків у передачах ефірного і (або) супутникового 

телебачення, кабельного радіомовлення і (або) 

телебачення чи через мережу Інтернет у поряд-

ку, визначеному в постанові Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2003 р. № 71 "Про затвер-

дження розміру винагороди (роялті) за викори-

стання опублікованих з комерційною метою 

фонограм і відеограм та порядку її виплати", та 

контроль за правомірним використанням таких 

фонограм (відеограм). 

вул. Пушкінська, 32, 

м. Київ, 01004 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва,          

дата видачі 

Повне найменування          

організації 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво № 2/У від 

20.12.2007 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний 

альянс" 

Уповноважена здійснювати збирання 

і розподіл між суб'єктами авторсь-

кого права і (або) суміжних прав 

коштів від відрахувань (відсотків) 

виробниками та імпортерами об-

ладнання і матеріальних носіїв, із 

застосуванням яких у домашніх умо-

вах можна здійснити відтворення 

творів і виконань, зафіксованих у 

фонограмах і (або) відеограмах від-

повідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 27 червня 2003 

року № 992 "Про розмір відраху-

вань виробниками та імпортерами 

обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх 

умовах можна здійснити відтворен-

ня творів і виконань, зафіксованих 

у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 3/У від 

29.12.2014 

Всеукраїнська громадсь-

ка організація 

"Всеукраїнське Агентство 

Авторських Прав"   

Уповноважена здійснювати зби-

рання і розподіл між суб'єктами 

авторського права і (або) суміжних 

прав коштів від відрахувань (від-

сотків) виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріальних но-

сіїв, із застосуванням яких у дома-

шніх умовах можна здійснити від-

творення творів і виконань, зафік-

сованих у фонограмах і (або) від-

еограмах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 

червня 2003 року № 992 "Про роз-

мір відрахувань виробниками та 

імпортерами обладнання і матеріа-

льних носіїв, із застосуванням яких 

у домашніх умовах можна здійсни-

ти відтворення 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 

68081, 68082, 68083, 68196, 68233, 68332, 68395, 68396, 68397, 68824, 68887, 

69208 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

68276, 68374, 68643, 68751, 68783, 68827, 69128, 69209, 69210, 69211 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

68124, 68954, 69311, 69342 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

69374 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

68067, 68092, 68133, 68139, 68142, 68172, 68211, 68212, 68225, 68231, 68243, 

68253, 68255, 68270, 68271, 68272, 68285, 68286, 68295, 68299, 68312, 68313, 

68322, 68329, 68349, 68394, 68416, 68422, 68443, 68445, 68449, 68458, 68459, 

68479, 68539, 68543, 68544, 68547, 68580, 68596, 68597, 68608, 68634, 68641, 

68642, 68665, 68669, 68670, 68703, 68704, 68737, 68739, 68741, 68770, 68771, 

68793, 68798, 68799, 68800, 68804, 68805, 68806, 68830, 68857, 68873, 68908, 

68909, 68910, 68913, 68914, 68915, 68916, 68917, 68918, 68919, 68920, 68923, 

68957, 68958, 68959, 68962, 68963, 68964, 68965, 68966, 68967, 68977, 68978, 

68980, 69093, 69095, 69096, 69100, 69106, 69108, 69109, 69111, 69157, 69158, 

69170, 69171, 69173, 69194, 69195, 69205, 69206, 69223, 69229, 69230, 69233, 

69235, 69291, 69293, 69325, 69326, 69329, 69331, 69332, 69375, 69415, 69447, 

69462, 69463, 69464, 69485 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

68237, 68607, 68740, 68926, 68927, 69426 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма  

68072, 68095, 68106, 68107, 68117, 68135, 68136, 68137, 68140, 68141, 68144, 

68145, 68146, 68148, 68158, 68159, 68160, 68161, 68162, 68163, 68185, 68190, 

68191, 68192, 68193, 68194, 68213, 68214, 68219, 68222, 68234, 68238, 68239, 

68248, 68249, 68256, 68257, 68258, 68259, 68260, 68261, 68265, 68266, 68275, 

68281, 68289, 68308, 68317, 68371, 68375, 68383, 68384, 68385, 68389, 68390, 

68393, 68414, 68415, 68417, 68419, 68440, 68474, 68480, 68481, 68482, 68484, 

68521, 68522, 68541, 68552, 68556, 68599, 68614, 68622, 68626, 68627, 68628, 

68629, 68630, 68639, 68663, 68672, 68675, 68676, 68693, 68694, 68711, 68728, 

68729, 68742, 68763, 68764, 68765, 68769, 68776, 68780, 68781, 68829, 68839, 

68842, 68843, 68847, 68849, 68850, 68872, 68877, 68878, 68894, 68956, 68971, 

68973, 68994, 69042, 69086, 69112, 69116, 69118, 69119, 69120, 69123, 69127, 
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69145, 69148, 69159, 69174, 69187, 69188, 69189, 69212, 69216, 69217, 69236, 

69237, 69238, 69239, 69240, 69241, 69242, 69243, 69244, 69245, 69267, 69270, 

69288, 69292, 69296, 69297, 69303, 69309, 69310, 69312, 69313, 69316, 69317, 

69318, 69319, 69320, 69321, 69322, 69323, 69324, 69328, 69350, 69351, 69364, 

69365, 69366, 69367, 69368, 69369, 69370, 69371, 69376, 69379, 69384, 69388, 

69389, 69390, 69391, 69392, 69393, 69394, 69395, 69396, 69397, 69398, 69400, 

69411, 69413, 69421, 69422, 69423, 69424, 69425, 69427, 69428, 69429, 69430, 

69431, 69432, 69433, 69443, 69448, 69450, 69461, 69509, 69510, 69511, 69512 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

68125, 68126, 68328, 68542, 68745, 68746, 68747, 68748, 68749 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

68066, 68093, 68094, 68096, 68100, 68104, 68105, 68108, 68109, 68110, 68111, 
68135, 68142, 68143, 68149, 68150, 68151, 68171, 68178, 68180, 68197, 68198, 
68199, 68200, 68201, 68202, 68203, 68204, 68205, 68206, 68207, 68208, 68231, 
68232, 68241, 68246, 68253, 68255, 68262, 68264, 68273, 68277, 68278, 68285, 
68292, 68294, 68322, 68325, 68345, 68349, 68352, 68355, 68358, 68359, 68360, 
68361, 68362, 68363, 68364, 68368, 68376, 68394, 68398, 68411, 68413, 68424, 
68436, 68441, 68443, 68451, 68452, 68457, 68460, 68488, 68511, 68515, 68528, 
68548, 68555, 68581, 68582, 68590, 68592, 68605, 68606, 68640, 68653, 68654, 
68655, 68656, 68657, 68658, 68659, 68664, 68665, 68691, 68692, 68695, 68696, 
68697, 68699, 68701, 68713, 68714, 68761, 68778, 68794, 68856, 68857, 68858, 
68859, 68860, 68862, 68863, 68864, 68986, 69014, 69017, 69029, 69048, 69091, 
69092, 69093, 69094, 69095, 69097, 69098, 69100, 69102, 69103, 69104, 69107, 
69117, 69157, 69161, 69162, 69163, 69164, 69165, 69166, 69170, 69173, 69179, 
69195, 69200, 69213, 69223, 69224, 69258, 69262, 69264, 69265, 69266, 69269, 
69273, 69278, 69279, 69280, 69285, 69286, 69287, 69295, 69301, 69302, 69306, 
69314, 69327, 69334, 69341, 69343, 69344, 69352, 69358, 69401, 69416, 69436, 
69447, 69452, 69457, 69458, 69506 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

68300, 68446, 68879, 69043, 69044, 69047, 69049, 69050, 69051, 69052, 69175, 

69176, 69177, 69218, 69249, 69250, 69251, 69252, 69253, 69254, 69255 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

68071, 68073, 68090, 68152, 68153, 68154, 68155, 68221, 68223, 68226, 68227, 
68282, 68318, 68337, 68342, 68365, 68366, 68367, 68379, 68387, 68432, 68527, 
68610, 68773, 68801, 68802, 68803, 68854, 69045, 69046, 69152, 69218, 69222, 
69246, 69248, 69294, 69307, 69308, 69406, 69435, 69444, 69445, 69466, 69467, 
69468 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

68134, 68224, 68230, 68473, 68478, 68660, 68661, 68750, 68753, 68972, 68977, 
69333, 69335, 69355 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

68930 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

68103, 68186, 68243, 68283, 68297, 68298, 68301, 68311, 68312, 68313, 68351, 
68445, 68458, 68486, 68487, 68566, 68567, 68591, 68668, 68720, 68737, 68766, 
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68885, 69142, 69143, 69144, 69180, 69193, 69225, 69229, 69230, 69231, 69360, 
69361, 69362, 69373 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

68450, 68905, 68906, 68907, 69405 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

68319 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

68133, 68250, 68341, 68422, 68423, 68437, 68438, 68544, 68594, 68722, 68723, 

68724, 68725, 68726, 69056, 69203, 69284, 69353, 69412, 69465 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

68295, 68756, 69089, 69462, 69463, 69464 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

68323, 68416, 68721, 68754, 68767, 69167, 69214, 69215 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

68067, 68073, 68086, 68087, 68088, 68089, 68091, 68092, 68097, 68098, 68099, 
68101, 68102, 68114, 68119, 68120, 68121, 68122, 68123, 68129, 68130, 68131, 
68132, 68138, 68139, 68147, 68176, 68177, 68179, 68181, 68182, 68183, 68184, 
68187, 68188, 68189, 68215, 68216, 68220, 68225, 68240, 68245, 68270, 68271, 
68272, 68286, 68299, 68324, 68326, 68329, 68340, 68343, 68353, 68354, 68373, 

68377, 68380, 68381, 68388, 68399, 68400, 68407, 68408, 68410, 68433, 68449, 
68459, 68479, 68485, 68518, 68520, 68524, 68525, 68526, 68547, 68549, 68550, 
68551, 68553, 68562, 68563, 68564, 68565, 68568, 68570, 68571, 68572, 68573, 
68574, 68575, 68576, 68577, 68578, 68579, 68580, 68583, 68588, 68589, 68595, 
68596, 68597, 68598, 68608, 68609, 68615, 68616, 68617, 68618, 68624, 68634, 
68635, 68636, 68637, 68638, 68641, 68642, 68644, 68645, 68646, 68647, 68648, 
68649, 68650, 68651, 68652, 68662, 68669, 68670, 68671, 68673, 68677, 68703, 
68704, 68705, 68706, 68707, 68718, 68719, 68730, 68739, 68741, 68743, 68752, 
68759, 68760, 68762, 68768, 68770, 68771, 68772, 68782, 68784, 68785, 68786, 
68787, 68788, 68789, 68791, 68792, 68793, 68798, 68799, 68800, 68804, 68805, 
68806, 68812, 68813, 68814, 68815, 68816, 68817, 68818, 68821, 68822, 68823, 
68828, 68830, 68844, 68845, 68846, 68861, 68868, 68869, 68870, 68871, 68873, 
68874, 68875, 68876, 68882, 68885, 68886, 68888, 68889, 68897, 68898, 68899, 
68901, 68903, 68904, 68908, 68909, 68910, 68912, 68913, 68914, 68915, 68916, 
68917, 68918, 68919, 68920, 68921, 68922, 68923, 68924, 68925, 68926, 68927, 
68955, 68957, 68958, 68959, 68962, 68963, 68964, 68965, 68966, 68967, 68968, 

68969, 68970, 68974, 68975, 68976, 68978, 68979, 68980, 68982, 68983, 68984, 
68985, 68987, 68988, 68989, 68990, 68991, 68992, 68993, 68995, 68996, 68997, 
68998, 68999, 69000, 69001, 69002, 69003, 69004, 69005, 69006, 69007, 69008, 
69009, 69010, 69011, 69012, 69013, 69015, 69016, 69018, 69019, 69020, 69021, 
69023, 69024, 69025, 69026, 69027, 69028, 69030, 69031, 69032, 69033, 69034, 
69035, 69036, 69037, 69038, 69039, 69040, 69053, 69073, 69074, 69075, 69076, 
69077, 69078, 69079, 69080, 69081, 69082, 69083, 69084, 69088, 69090, 69099, 
69101, 69108, 69109, 69110, 69111, 69124, 69125, 69129, 69130, 69136, 69137, 
69138, 69139, 69140, 69141, 69149, 69150, 69151, 69153, 69154, 69158, 69160, 
69171, 69181, 69184, 69185, 69186, 69190, 69191, 69192, 69194, 69198, 69199, 
69202, 69204, 69205, 69206, 69207, 69232, 69233, 69234, 69235, 69256, 69257, 
69260, 69272, 69291, 69325, 69326, 69330, 69331, 69332, 69336, 69339, 69340, 
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69375, 69378, 69380, 69399, 69402, 69403, 69404, 69414, 69415, 69417, 69418, 
69419, 69420, 69441, 69446, 69451, 69485, 69507, 69508 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

68173, 68539, 68554, 68727, 68733, 68757, 69087, 69169, 69293, 69453, 69454 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

68327, 69434, 69455, 69456 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

68070 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

69466, 69467, 69468 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

68124, 68125, 68126, 68127, 68128, 68296, 68409, 68679, 68680, 68896, 69329 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

68074, 68118, 68314, 68335, 68336, 68807, 68960, 68961 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

68175, 68236, 68307, 68333, 68344, 68382, 68439, 68455, 68456, 68461, 68631, 
68688, 68709, 68710, 68731, 68734, 68755, 68795, 68819, 68820, 68832, 68851, 
68852, 68853, 68855, 68881, 68892, 68893, 68911, 68928, 69072, 69113, 69114, 
69115, 69126, 69197, 69219, 69247, 69289, 69290, 69338, 69354, 69363, 69381, 
69382, 69442 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

68175, 68347, 68378, 68632, 68633, 68689, 68690, 68717, 68779, 68796, 68881, 
68883, 68911, 69197, 69219, 69381, 69382 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

68113, 68116, 68169, 68242, 68291, 68320, 68321, 68392, 68412, 68435, 68712, 
68865, 68866, 68867, 69133, 69304, 69305 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

68076, 68077, 68078, 68079, 68084, 68085, 68112, 68115, 68116, 68156, 68157, 
68164, 68165, 68166, 68167, 68168, 68170, 68174, 68195, 68209, 68228, 68229, 
68244, 68251, 68252, 68279, 68280, 68284, 68290, 68293, 68309, 68310, 68315, 
68316, 68330, 68331, 68334, 68342, 68348, 68369, 68370, 68391, 68402, 68404, 
68420, 68421, 68425, 68426, 68427, 68428, 68429, 68430, 68431, 68434, 68435, 
68442, 68444, 68462, 68463, 68464, 68465, 68466, 68475, 68476, 68477, 68489, 
68510, 68513, 68514, 68529, 68530, 68531, 68532, 68533, 68534, 68535, 68536, 
68537, 68538, 68545, 68558, 68584, 68585, 68586, 68593, 68600, 68601, 68602, 
68603, 68612, 68613, 68619, 68620, 68623, 68666, 68667, 68678, 68681, 68682, 
68683, 68684, 68685, 68686, 68687, 68702, 68708, 68732, 68738, 68758, 68774, 
68775, 68808, 68809, 68810, 68811, 68825, 68826, 68835, 68836, 68838, 68840, 
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68841, 68848, 68884, 68890, 68891, 68895, 68929, 69054, 69055, 69131, 69132, 
69133, 69135, 69152, 69172, 69183, 69196, 69220, 69221, 69259, 69315, 69345, 
69356, 69359, 69383, 69406, 69410, 69437, 69438, 69439, 69440 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

68350, 69274, 69275, 69276, 69277, 69298, 69299, 69300 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

68086, 68108, 68109, 68110, 68111, 68119, 68151, 68210, 68216, 68279, 68307, 

68308, 68317, 68336, 68424, 68517, 68794, 68795, 68820, 68828, 68837, 69072, 

69090, 69132, 69135, 69261, 69303, 69352, 69382, 69407, 69408, 69409 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

68066, 68067, 68068, 68069, 68071, 68085, 68097, 68098, 68099, 68100, 68101, 
68102, 68104, 68105, 68112, 68113, 68115, 68116, 68122, 68125, 68126, 68135, 
68171, 68211, 68212, 68217, 68220, 68221, 68227, 68228, 68229, 68231, 68232, 
68233, 68237, 68243, 68244, 68247, 68267, 68268, 68269, 68282, 68285, 68297, 
68298, 68308, 68317, 68318, 68329, 68337, 68342, 68346, 68348, 68355, 68357, 
68387, 68401, 68403, 68404, 68406, 68412, 68434, 68435, 68436, 68451, 68452, 
68453, 68454, 68467, 68468, 68469, 68470, 68471, 68472, 68477, 68489, 68512, 
68527, 68539, 68542, 68543, 68546, 68547, 68548, 68557, 68558, 68559, 68560, 
68561, 68592, 68611, 68621, 68623, 68625, 68700, 68702, 68715, 68716, 68740, 
68744, 68758, 68773, 68777, 68790, 68801, 68802, 68803, 68831, 68927, 68929, 
68954, 68960, 68961, 69041, 69045, 69046, 69085, 69096, 69103, 69104, 69105, 
69106, 69133, 69135, 69147, 69152, 69158, 69175, 69176, 69177, 69182, 69196, 
69218, 69222, 69226, 69227, 69228, 69229, 69230, 69246, 69248, 69259, 69263, 
69264, 69268, 69269, 69271, 69293, 69311, 69337, 69342, 69356, 69374, 69377, 
69383, 69406, 69407, 69408, 69409, 69420, 69435, 69444, 69447, 69449, 69452, 
69459, 69460, 69465, 69466, 69467, 69468, 69469, 69470, 69472, 69480 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

68483 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

68483 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

68068, 68069, 68075, 68097, 68098, 68099, 68100, 68101, 68102, 68217, 68218, 
68247, 68254, 68263, 68267, 68269, 68274, 68287, 68288, 68297, 68298, 68338, 
68339, 68356, 68357, 68372, 68386, 68401, 68403, 68405, 68406, 68447, 68448, 
68512, 68516, 68519, 68523, 68546, 68547, 68548, 68557, 68559, 68560, 68561, 
68569, 68587, 68604, 68611, 68674, 68698, 68700, 68715, 68735, 68736, 68744, 
68797, 68831, 68833, 68834, 68880, 68900, 68902, 69017, 69041, 69057, 69058, 
69059, 69060, 69061, 69062, 69063, 69064, 69065, 69066, 69067, 69068, 69069, 
69070, 69071, 69085, 69103, 69104, 69105, 69121, 69122, 69134, 69146, 69155, 
69156, 69168, 69176, 69182, 69201, 69226, 69227, 69228, 69229, 69230, 69263, 
69269, 69271, 69281, 69282, 69283, 69337, 69346, 69347, 69348, 69349, 69357, 
69377, 69385, 69386, 69387, 69407, 69408, 69409, 69449, 69460, 69494 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

68235, 68418, 68490, 68491, 68492, 68493, 68494, 68495, 68496, 68497, 68498, 

68499, 68500, 68501, 68502, 68503, 68504, 68505, 68506, 68507, 68508, 68509, 
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68540, 68621, 68931, 68932, 68933, 68934, 68935, 68936, 68937, 68938, 68939, 

68940, 68941, 68942, 68943, 68944, 68945, 68946, 68947, 68948, 68949, 68950, 

68951, 68952, 68953, 68981, 69022, 69147, 69449, 69459, 69469, 69470, 69471, 

69472, 69473, 69474, 69475, 69476, 69477, 69478, 69479, 69480, 69481, 69482, 

69483, 69484, 69486, 69487, 69488, 69489, 69490, 69491, 69492, 69493, 69495, 

69496, 69497, 69498, 69499, 69500, 69501, 69502, 69503, 69504, 69505 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

68149, 69096, 69372 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

68080, 68118, 68197, 68198, 68199, 68200, 68201, 68202, 68203, 68204, 68205, 

68206, 68207, 68208, 68302, 68303, 68304, 68305, 68306, 69268 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

68201, 68206, 68548, 68625, 68770, 68771, 68793, 68883, 69096, 69158, 69170, 

69178 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

68268 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 68745, 68746, 68747, 68748, 68749, 69346, 69347, 
69348, 69349 

"Риторический вопрос" (псевдонім) 69152 
Demian Feriy (псевдонім) 68403 
Johnny Fist (псевдонім) 68149 
Katya Che (псевдонім) 68293 
MALIKA (псевдонім) 69196 
MITCH (псевдонім) 68444 
PVANTO (псевдонім) 69069, 69070, 69071 
Shain Lee (псевдонім) 68369, 68370 
Veda.Ra (псевдонім) 68538 
Victoria Riddle (псевдонім) 69372 
Абаєв Рінат Рінатович 68358 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 68089 
Абрамова Людмила Сергіївна 68955, 69149, 69150, 69151 
Аверіхіна Тетяна Володимирівна 68177 
Авраменко Оксана Олександрівна 69034 
Акулова Олена Миколаївна 69090 
Александра Хлопушкина (псевдонім) 68432 
Алексеєва Наталія Дмитрівна 68986 
Алена Жемчуг (псевдонім) 68402 
Алєксандер Рейн (псевдонім) 68447 
Алєксєєва Юлія Вікторівна 68285 
Аліна Андрійко (псевдонім) 68854 
Алішер Анна Вікторівна 68402 
Алтухов Віталій Владиславович 68117 
Альохіна Альона Володимирівна 68769 
Амельченко Олена Григорівна 68279, 68517 
Амігуд Діма Григорович 68372 
Амрай Ольга Петрівна 68727 
Андрус Ольга Федірівна 68702 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 68290, 68291 
Андрушків Галина Романівна 68339 
Анжей Барський (псевдонім) 69224 
Аністратенко Віталій В'ячеславович 68793 
Аністратенко Ольга Юріївна 68793 
Аносов Іван Павлович 69199, 69200, 69204, 69205, 69206, 69507, 69508 
Антоновська Лариса Віталіївна 69200, 69205 
Антонюк Михайло Володимирович 69208 
Антонюк Ніна Анатоліївна 68301 
Ануфрієва Валентина Володимирівна 68230, 68300 
Аржевітін Станіслав Михайлович 68886 
Артем'єв Андрій Владиславович 68598 
Артемчук Валентина Олександрівна 68908 
Артюгіна Лариса Михайлівна 68395, 68397, 68887 
Артюхов Артем Євгенович 68188, 68189 
Артьомова Наталія Сергіївна 68595 
Астремський Олександр Сергійович 68460, 68859, 68860 
Астремський Сергій Олександрович 69157 
Атаманчук Ніна Михайлівна 68871 
Атаманчук Петро Сергійович 68091 
Афанасьєва Людмила Василівна 69506, 69507, 69508 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Афян Артем Артурович 69455, 69456 
Ахтемійчук Ольга Сергіївна 68976 
Б.О.Г. (псевдонім) 69281, 69282, 69283 
Бабак Ірина Миколаївна 69448 
Багдай Ольга Яківна 69445 
Багірова Тетяна Богданівна 69017 
Баглик Євгенія Андріївна 69453, 69454 
Багунц Олена Самвелівна 68294 
Базилевич Олег Олегович 69354 
Байда Володимир Анатолійович 68528 
Балабай Валерій Іванович 68845, 68846, 69185, 69330 
Баламут Ганна Сергіївна 68577, 68578 
Балашова Галина Станіславівна 68783 
Баліцький Віктор Віталійович 68839 
Балтрушайтітє Дана Томасівна 68391, 68392 
Баляба Володимир Олександрович 69325 
Бандурко Зінаїда Валеріївна 68720 
Банніков Іван Леонідович 68397 
Баран Сергій Анатолійович 68416 
Баришев Юрій Володимирович 69364, 69365, 69367, 69370 
Бартюк Дмитро Павлович 68515 
Бас Ольга Андріївна 68295 
Батицький Руслан Олександрович 68887 
Батюк Ірина Іванівна 68584, 68585, 68586 
Бахтіарова Тетяна Василівна 69403 
Бахтоваршоєв Алігавхар Шохайдарович 68837 
Башинський Руслан Володимирович 68711 
Бджола Володимир Григорович 69413 
Бебік Євген Валентинович 68274 
Бебко Валерій Павлович 68884 
Бебко Вікторія Вячеславівна 68757 
Безверхня Галина Василівна 68988 
Безкоровайна Ірина Миколаївна 68270, 68271, 68272, 68286 
Безуглий Михайло Олександрович 68440 
Бек Валентина Леонідівна 68817 
Белікова Світлана Олександрівна 68147 
Беліченко Олена Петрівна 68636 
Беляєва Анна Андріївна 68265, 68266 
Бенюх Світлана Анатоліївна 69223 
Бень Андрій Павлович 68552 
Березін Юрій Анатолійович 68729 
Березовська Ганна Григорівна 69026 
Березюк Олег Володимирович 68185 
Беренок Олександр Григорович 69270 
Бесараб Юрій Михайлович 68210 
Бесхмельниціна Ольга Миколаївна 68911 
Бєздєльний Кирило Юрійович 69433 
Бєлєвцов Дмитро Володимирович 68256 
Бєлорус Андрій Іванович 68595 
Бєльська Наталія Анатоліївна 69344 
Билина Петро Олександрович 68376 
Бідняк Михайло Несторович 68908 
Біла Наталя Анатоліївна 68713, 68714 
Білера Олег Вікторович 68148 
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Білий Дмитро Борисович 68218 
Білик Роман Миколайович 68091 
Білко Тетяна Миколаївна 68974, 68975, 68976 
Біллі (Білл) Шепард; В.О. - Billy (Bill) Shepherd;  
V.O.; Владімір Вікторовіч; В.В. (псевдонім) 

68750 

Білостоцька Вікторія Олександрівна 68882 
Білошапка Вікторія Степанівна 69273 
Білошапка Інна Сергіївна 68378 
Білошицький Вадим Васильович 69217 
Білошкурська Наталія Володимирівна 69030 
Біньковська Анжела Борисівна 68624 
Бірюков Віктор Сергійович 69160 
Бірюкова Ольга Дмитрівна 69203 
Блдь-Бенд (псевдонім) 69383, 69383 
Близнюк Ігор Анатолійович 68666, 68667 
Богач Ілона Віталіївна 68877, 68878 
Богачова Ольга Сергіївна 68847 
Богданова Юлія Олегівна 68928 
Богданович Володимир Юрійович 69125 
Боголюбський Олександр Валентинович 69368 
Богомолов Віктор Олександрович 68957 
Боднар Лариса Петрівна 68663, 68904 
Бодряшова Катерина Валентинівна 69203 
Божко Сергій Миколайович 68816 
Бойко Анжеліка Володимирівна 69177 
Бойко Камілла Рагіфовна 68708 
Бойко Катерина Геннадіївна 68856 
Бойко Людмила Іванівна 68844 
Бойко Оксана Іванівна 68756 
Бойко Яків Анатолійович 69009 
Бойчевська Ілона Борисівна 69014 
Бокач Руслан Євгенійович 68350 
Больман Георгій Олександрович 68679, 68680 
Бондаренко Максим Володимирович 68371 
Бондаренко Марина Володимирівна 68374, 68375 
Бондаренко Олександр Валентинович 68522, 69292 
Бондаренко Сергій Анатолійович 68374, 68375 
Бондаренко Тетяна Володимирівна 68987 
Бондарук Ігор Сергійович 69028 
Бондарчук Володимир Сергійович 69313 
Бондарчук Олексій Миколайович 68289, 69376 
Бондарчук Сергій Миколайович 69376 
Борисенко Євген Валентинович 69456 
Борисенко Наталія Михайлівна 69144 
Боровок Тарас Іванович 68236 
Боровський Ігор Павлович 68357 
Борщевський Олег Олександрович 69442 
Бояркіна Любов Вадимівна 68783 
Брага Ігор Анатолійович 69386 
Брагін Андрій Сергійович 69123 
Брегеда Сергій Григорович 68926 
Бригинець Яна Віталіївна 68350 
Бринза Ірина Вячеславівна 68132 
Бріт Надія Михайлівна 69001, 69021 
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Брюховецький Олександр Борисович 68694 
Будрейко Олена Анатоліївна 68178, 68179, 68180 
Будяков Олександр Олексійович 68419 
Букрєєва Ірина Вікторівна 69506, 69508 
Булава Євген Валерійович 68405, 68406 
Булат Анатолій Федорович 69155, 69156 
Булатова Олена Валеріївна 69446 
Булейко Валерій Павлович 68237, 68740 
Бурлаєнко Тетяна Іванівна 68616, 68617, 68618 
Бурлаков Михайло Вікторович 68308, 68317 
Бурляй Олександр Леонідович 68737 
Бурмицький Олександр Борисович 68378 
Буряк Олег Петрович 68582, 68583 
Бут Дар'я Олександрівна 68256 
Буцан Олександр Георгійович (Март Апрелій) 68732 
Бушин Микола Іванович 68176 
Бушуєв Денис Антонович 68324 
Буяло Дмитро Володимирович 68780 
В. Гончаренко (псевдонім) 68605 
Вадіс Наталія Петрівна (Наталі Вадіс) 68318 
Валерія Вінс (псевдонім) 68455, 68456 
Вараниця Микола Вікторович 68289 
Варчук Ілона Вячеславівна 68627 
Василишин Роман Дмитрович 68380, 68381, 68705, 68706, 68707 
Васильєв Валерій Михайлович 68754 
Васильєв Михайло Олексійович 68113 
Васильєва Лариса Іванівна 68097, 68098, 68099, 68100, 68101, 68102 
Васильків Іван Миколайович 68564, 68565, 68580 
Васіна Оксана Іванівна (Василина) 68623 
Васіна Юлія Володимирівна 69375 
Васюхін Михайло Іванович 69288 
Васьків Микола Степанович 68345, 68346 
Вдовенко Наталія Михайлівна 68912, 68913, 68914, 68915, 68916, 68917, 68918, 

68919, 68920, 68921, 68922, 68923, 68924 
Велигин Олег Васильович 68736 
Величко Петро Олександрович 68877 
Вельдман Юліана Сергіївна 68462, 68463, 68464, 68465, 68466, 68513, 68835, 

68836 
Венгер Алла Вікторівна 69173 
Веретеннікова Наталія Вячеславівна 68261 
Верещагін Вячеслав Леонідович 68544 
Верхоляк Ілля Іванович 69449 
Винник Ірина Михайлівна 69017 
Виноград Наталія Олексіївна 69089 
Вишневська Лариса Іванівна 68634 
Вишневська Людмила Василівна 69231 
Відаль Віталі Свєтіславович 68322 
Вільберг Айна Зиновіївна 68681, 68682, 68683, 68684, 68685, 68686, 68687 
Вітухін Руслан Борисович 68332 
Вітюк Валентина Володимирівна 68830 
Владимирова Валентина Іванівна 68901 
Владислав Ленцев (псевдонім) 69072 
Власенко Володимир Петрович 68694 
Власов Андрій Олександрович 68292 
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Власов Євгеній Олегович 69448 
Вовк Майя Іванівна 68140 
Водолажський Максим Леонідович 68187 
Водолаз Андрій Іванович 69179 
Вожегова Раїса Анатоліївна 68783 
Войтенко Ольга Михайлівна 68344 
Войтишин Дмитро Валентинович 69313 
Войтко Тарас Михайлович 68604 
Войтов Сергій Вікторович 68638 
Войцехівський Олексій Валерійович 68419 
Войцешек Ярослав Олегович 68734, 68794 
Волинець Галина Петрівна 69413 
Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина 
Вячеславовна) 

69407, 69408, 69409 

Волкова Світлана Андріївна 69233 
Волковська Яна Віталіївна 69095 
Волобоєв Микита Ігорович 68448 
Волобуєва Валентина Тихонівна 68289, 69376 
Волох Анатолій Михайлович 68770, 68771 
Волошан Ірина Геннадіївна 69088 
Волошин Олексій Іванович 69155, 69156 
Волошин Юрій Володимирович 68718 
Волошина Людмила Іванівна 68237, 68740 
Воляр Тетяна Володимирівна 68675 
Воробйов Віктор Васильович 68483 
Воробйов Генадій Петрович 69125 
Воробйова Ольга Степанівна 69457 
Ворожбит Наталя Анатоліївна 68695 
Воронець Іван Сергійович 68138 
Воронюк-Волошина Леся Олександрівна 68196 
Гавенаускас Бронислав Леонардосович 69204 
Гавинський Євген В'ячеславович 68072 
Гавриш Жанна Петрівна 68281 
Гадомський Олександр Леонтійович 68829 
Гаєвський Юрій Дмитрович 68636 
Гайворонський Володимир Геннадійович 68521 
Гайда Анна Михайлівна 68172 
Гайдай Лариса Валентинівна 69315 
Гайденко Сергій Сергійович 68894 
Гакало Оксана Ігорівна 68433 
Галаган Валентина Володимирівна 69402 
Галата Ігор Юрійович 69327 
Галех Вікторія Вікторівна 68151 
Галиця Ігор Олександрович 68518 
Галян Євгенія Борисівна 68140 
Гамеляк Ігор Павлович 68907 
Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga) 68559, 68560, 68561 
Ганджа Тетяна Ігорівна 68302, 68303 
Гапон Євген Олександрович 68251, 68252 
Гапотій Віктор Дмитрович 69507, 69508 
Гаращук Андрій Володимирович 68325 
Гарбаренко Євген Степанович 68838 
Гарбаренко Євгеній Степанович 69054, 69055 
Гармаш Оксана Олександрівна 68557 
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Гармаш Петро Михайлович 68557 
Гелета Олег Леонтійович 68635 
Генова Анастасія Павлівна 69134 
Георгієв Сергій Володимирович 68735 
Герасим'юк Олена Сергіївна 68526 
Герасименко Олена Вікторівна 68649, 68650, 69078 
Герасимчук Тетяна Павлівна 69362 
Герцик Віра Анатоліївна 68785 
Гиза Ірина Сергіївна 69216 
Гівентарь Дмитро Маркович  69270 
Гінтова Марина Герцівна 69376 
Гладун Анатолій Ясонович 68897 
Глебова Наталя Іванівна 69508 
Глинська Людмила Федорівна 69508 
Глобіна Людмила Вікторівна 68901 
Глушакова Ольга Володимирівна 68417 
Глущенко Ірина Іванівна 68723, 68724, 68725, 68726 
Гнатенко Вікторія Сергіївна 68313 
Гнатенко Марія Миколаївна 69357, 69358 
Гнатюк Олена Василівна 69362 
Говорун Артем Олександрович 68971 
Голікова Ксенія Володимирівна 68079 
Голка Неоніла Володимирівна 69324 
Голованов Сергій Олександрович 68968 
Головіна Світлана Вікторівна 68479 
Голян Світлана Олександрівна 69456 
Гончаров Андрій Михайлович 68774, 68775 
Гораш Катерина Вікторівна 68616, 68617 
Горбенко Павло Сергійович 68467, 68468, 68469, 68470, 68471, 68472 
Горбик Роман Олександрович 68307 
Гордієнко В'ячеслав Володимирович 69008 
Гордієнко Галина Миколаївна 69008 
Гордон Дмитро Дмитрович 68412 
Горенко Максим Вікторович 68979, 68980 
Горлов Петро Іванович 68754 
Горна Оксана Іванівна 69205 
Горобець Сергій Миколайович 69450 
Горобчишин Олег Вікторович 68635 
Гоцько Петро Степанович 68086, 68349, 68424 
Грецький Денис Ігорович 68257, 68258, 68259, 68260 
Грибан Григорій Петрович 68359, 68360, 68361, 68362, 68363, 68364, 68653, 

68654, 68655, 68656, 68657, 68658, 68659, 69161, 
69162, 69163, 69164, 69165, 69166 

Григор'єв Василь Олексійович  68106, 68107 
Григоренко Валентин Олегович 68648 
Гриненко Павло Генадійович 68281 
Гринчак Олександр Васильович 68458, 68459, 68668, 68737 
Гриньків Роман Дмитрович 68264 
Гриньова Валентина Станіславівна 68182 
Гриньова Марина Вікторівна 68182, 68183, 68184 
Грисюк Микола Петрович 68237, 68740 
Грищенко Олександр Володимирович 68978 
Грігоріс Карантінакіс 69247 
Грішина Алла Костянтинівна 69284 
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Гросул Вікторія Анатоліївна 68571, 68572, 68573, 68574, 68575, 68576, 68577, 
68578, 68589 

Груша Володимир Михайлович 69159 
Грянка Олександр Васильович 69303 
Губарєв Руслан Валерійович 68784 
Губенко Дмитро Іванович 69155, 69156 
Губко Галина Володимирівна 68516 
Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва) 69113, 69114, 69115 
Гузій Наталія Василівна 68615, 68616, 68617, 68618 
Гукова Анна Миколаївна 68479 
Гурський Андрій Петрович 68728 
Гусєв Вячеслав Олександрович 68400 
Гутор Тарас Григорович 69217 
Гуцул Євген Олександрович 69338 
Гущук Ігор Віталійович 68433 
Давиденко Олександр Олександрович 68663, 68904 
Давидченко Володимир Іванович 68854 
Давлетханова Олена Хаматівна 68458, 68459, 68668 
Дашко Володимир Олександрович 68222, 68383, 68384, 68385 
Дегліна Юлія Дмитріївна 68094 
Дегтяренко Тетяна Володимирівна 68863 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 68901 
Декарчук Марина Вадимівна 69020 
Дем'яненко Олена Вікторівна 68820 
Дем'янишина Олеся Андріївна 68999 
Дем'янюк Анастасія Олександрівна 68619, 68620 
Дем'янюк Володимир Вікторович 68619, 68620 
Демченко Алла Вікторівна 69402 
Демченко Марія Леонидівна 69416 
Демченко Олександр Олександрович 68334 
Демчук Роман Миколайович 68138 
Денисенко Вероніка В'ячеславівна 69142 
Денисенко Ольга Олександрівна 69360 
Денисюк Василь Вікторович 69037 
Дергачов Володимир Андрійович 69187, 69188, 69189 
Дехтяренко Микола Сергіївна 69369 
Джус Оксана Володимирівна 69420 
Дзюба Сергій Васильович 68224 
Дзьобко Ірина Петрівна 69102 
Дида Олександра Андріївна 69147 
Диров Данило Миколайович (Грін, Green, Daniel 
Green, Danylo Dyrov) 

69271 

Дідух Олег Петрович 69400 
Дідух Світлана Іванівна 68529, 68530, 68531, 68532, 68533, 68534, 68535, 

68536, 68537 
Діхтяренко Юлія Володимирівна 69006 
Длугоборська Людмила Вікторівна 68458 
Дмитренко Марина Іванівна 68596 
Дмитрий Берег (псевдонім) 69356 
Дмитрий Ильинский (псевдонім) 68451 
Дмитриченко Микола Федорович 68906 
Дмитрієв Микола Миколайович 68905, 68906, 68907 
Дмитрієва Ольга Юріївна 68118 
Дмітрієва Маріанна Валеріївна 68314 
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Добриднєва Ганна Юріївна 68280 
Добрянський Ігор Михайлович 68797 
Довгопола Катерина Станіславівна 68074 
Довгополий Олег Миколайович 69091 
Довірак Денис Тарасович 68584 
Доду Саманта Джарджівна 68378 
Долина Лілія Андріївна 69444 
Долішній Олег Миколайович 68076, 68077, 68078 
Домінік Арфіст (псевдонім) 68227 
Дон Володимир Йосипович 68554, 68555 
Дондюк Микола Юрійович 68397 
Дорошук Ганна Анатоліївна 68551 
Драган Олена Василівна 68147 
Дроздова Анна Олександрівна 68823 
Дубенко Крістіна Сергіївна 68175 
Дубенко Сергій Васильович 68175, 68542, 68676 
Дубенко Юлія Миколаївна 68175 
Дубик Вікторія Яківна 68581, 68582, 68583 
Дубілет Дмитро Олександрович 68994 
Дубосарський Віктор Рудольфович 68896 
Дубяга Світлана Миколаївна 69451 
Дудар Віктор Миколайович 68483 
Дудик Михайло Володимирович 69006 
Дудник Олена Володимирівна 69007 
Дудяк Наталія Василівна 68669, 68670 
Дятчик Данило Ігорович 68905, 68906 
Дяченко Юрій Павлович 68211, 68543 
Ева Акменс (псевдонім) 68398 
Еллісон Вудс (псевдонім) 68778 
Євтушенко Анна Валентинівна 69135 
Єгоров Ілля Сергійович 68395 
Ємельяненко Ярослав Вікторович 68377 
Ємельянов Генадій Володимирович 68425, 68426, 68427, 68428, 68429, 68430, 68431 
Ємельянов Ігор Олександрович 68634 
Ємець Оксана Ярославівна 69130 
Єпішев Віталій Петрович 68694 
Єремєєв Володимир Сергійович 68754 
Єремян Олена Михайлівна 68876 
Єресов Володимир Іванович 68741, 68909, 68910 
Єрмоленко Марія Михайлівна 68221 
Єрьомін Дмитро Валентинович 68717 
Єрьоміна Наталія Володимирівна 69462, 69463, 69464 
Жабєєв Георгій Володимирович 68373 
Жабєєв Павло Володимирович 68373 
Жданюк Валерій Кузьмович 68957 
Железняк Олексій Павлович 68404, 69220, 69221, 69437, 69438, 69439, 69440 
Жердій Андрій Григорович 69450 
Жигаленко Олександр Анатолійович 69158, 69159 
Жижко Вікторія Володимирівна 68138, 68609, 69198 
Жовтоніжко Любов Миколаївна 68673 
Жогно Юрій Петрович 69160 
Жукова Ярослава Фрідріхівна 68240 
Жуковський Віктор Володимирович 68776 
Журавльова Наталія Миколаївна 68134 
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Завгородній Валерій Анатолійович 69329 
Завойко Олександр Семенович 68798, 68799, 68800, 68804, 68805, 68806 
Загорулько Костянтин Віталійович 68405, 68406 
Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна 68568, 68772 
Задорожна Божена Володимирівна 69217 
Задорожнюк Наталія Олексіївна 68888, 68889 
Заєць Світлана Сергіївна 69027 
Заза Буадзе 69247 
Зайцев Олександр Васильович 69353 
Закревський Анатолій Іванович 68907 
Залуцька Неля Станіславівна 68964, 68965, 68966, 68967, 69080, 69081, 69082, 

69083, 69136, 69137, 69138 
Замрачило Дарія Олександрівна 69313 
Замуреєнко Сергій Олександрович 68356 
Замченко Сергій Володимирович 68738 
Заремба Олег Петрович 68622 
Заремба Юрій Петрович 68622 
Зарецька Марина Гурамівна 68608 
Зархін Марк Григорович 68253 
Затварський Василь Васильович 68696, 68697 
Захарченко Віталій Іванович 68407, 68408 
Захарченко Наталя Вячеславівна 68407 
Збаранський Андрій Вікторович 68386 
Зброжек Світлана Іванівна 69375 
Звєрєв Валерій Леонтійович 68131 
Зволінська Валерія Сергіївна 68378 
Зербіно Дмитро Деонисович 68756 
Зібаров Володимир Віталійович 68192 
Зінько Ігор Степанович 68393 
Зозуля Іван Савович 68302, 68303 
Золотова Тетяна Євгенівна 69206 
Зольніков Володимир Олександрович 69127, 69128 
Зольнікова Анна Юріївна 69127, 69128 
Зосіменко Володимир Вікторович 69127, 69128 
Зосімов В'ячеслав Валерійович 69350 
Зубрицький Микола Ігорович 68693 
Зубрій Олександр Миколайович 68343 
Зуйко Катерина Вікторівна 68830 
Игорь Ранин (псевдонім) 68228, 68229 
Іваник Юлія Юріївна 69288 
Іванищук Світлана Миколаївна 69232 
Іванов Євген Мартинович 68329 
Івану Віктор Вікторович 68158, 68159, 68160, 68161, 68162, 68163 
Іванченко Сергій Михайлович 68237, 68740 
Іванько Ігор Олегович 68397 
Іващенко Катерина Віталіївна 69035 
Іващенко Оксана Алімівна 68868 
Іващук Олександр Вікторович 68289 
Ізраєлашвілі Анзор Тимурович 68864 
Іллєнко Михайло Герасимович 68606 
Ілюшин Сергій Аркадійович 68675 
Ільніцька Катерина Сергіївна 69020 
Ільченко Олександр Вікторович 68386 
Ільчук Назар Григорович 68393 
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Іншаков Валерій Макарович 68483 
Іотенко Маріана Борисівна 68665 
Іскандарян Фаік Орбелович 68284 
Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян) 68510 
Ісмаїлов Ріфат Аріф огли 69350 
Іськова Юлія Петрівна (Yuliia Iskova) 68197, 68198, 68199, 68200, 68201, 68202, 68203, 

68204, 68205, 68206, 68207, 68208 
Іщенко Катерина Вікторівна 69414 
Каган Діана Траянівна 68235 
Калайтан Наталя Леонтіївна 69336 
Калашник Владимир Олександрович 69485 
Калгін Денис Валерійович 68334 
Кандєєва Віра Валеріївна 68407, 68408 
Канін Олександр Петрович 68663 
Капінус Сергій Васильович 69151 
Каплаушенко Ігор Миколайович 68158, 68159, 68160, 68161, 68162, 68163 
Каплін Микола Ігоревич 68525 
Каплун Валентина Аполінаріївна 69365, 69366, 69367, 69368, 69369, 69370 
Каратанов Володимир Аркадійович 69448 
Карельська Євгенія Валеріївна 68085 
Карий Олег Ігорович 69109 
Карпенко Євген Юрійович 69118 
Карпінська Олена Борисівна 68564, 68565, 68580, 68818 
Карпінський Борис Андрійович 68563, 68564, 68565, 68579, 68580, 68581, 68582, 

68583, 68641, 68642, 68644, 68645, 68646, 68647, 
68648, 68649, 68650, 68651, 68652, 68662, 68812, 
68813, 68814, 68815, 68816, 68817, 68818, 68962, 
68963, 68964, 68965, 68966, 68967, 69073, 69074, 
69075, 69076, 69077, 69078, 69079, 69080, 69081, 
69082, 69083, 69084, 69136, 69137, 69138, 69139, 
69140, 69141 

Карпова Яніна Юріївна 68817 
Карповцева Юлія Василівна 68268 
Карпус Оксана Валеріївна 68851, 68852 
Картамишев Костянтин Юрійович 68708 
Карташова Ірина Іванівна 68566, 68567, 68591 
Каськів Світлана Василівна 68907 
Каськова Людмила Федорівна 68598 
Качурова Світлана Володимирівна 68751 
Каштан Сергій Миколайович 68142 
Кашуба Микола Олексійович 69321 
Квільман Роберт 68457 
Керимова Світлана Валеріївна 68304, 68305, 68306 
Кирийчук Дмитро Леонідович 69379 
Кириленко Олександр Васильович 69209, 69210, 69211 
Кирилова Олена Олександрівна 68178, 68179, 68180 
Кирилюк Ірина Миколаївна 69003 
Кирилюк Наталія Володимирівна 69079, 69141 
Кириченко Віта Григорівна 69013 
Киселевський Олександр Георгійович 69148 
Киселиця Людмила Іванівна 68350 
Кисельов Валерій Анатолійович 69267 
Кицюк Наталія Ігорівна 68828 
Кійко Ірина Михайлівна 69174 
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Кіорчева Галина Василівна 68483 
Кірсанов Артемій Павлович 68224 
Кісельова Раіса Никифорівна 68977 
Кітайгородська Олена Вікторівна 68341 
Кічняєв Андрій Миколайович 68635 
Клименко Володимир Олександрович 68700 
Клименко Олександр Володимирович 69352 
Клименко Олександр Сергійович 68742 
Клименко Сергій Олександрович 68700 
Климук Ірина Вікторівна 69133 
Клімашенко Наталія Олександрівна 68335, 68336 
Клочко Альона Миколаївна 68759, 68760 
Коберник Олександр Миколайович 69005 
Кобетяк Тарас Романович 68262 
Кобець Ірина Вікторівна 68413 
Кобилецький Олег Ярославович 69217 
Коваленко Ганна Вікторівна 68751 
Коваленко Ігор Іванович 68129 
Коваленко Марина Олександрівна 69272 
Коваль Ганна Юріївна 68796 
Коваль Костянтин Олегович 68186 
Коваль Лідія Михайлівна 69447 
Коваль Наталія Юріївна 68289, 69376 
Коваль Олександр Мирославович 68389, 68390 
Коваль Роман Григорович 68289, 69376 
Коваль Тетяна Григорівна 68421 
Ковальова Олена Михайлівна 68595 
Ковальська Валентина Володимирівна 69371 
Ковальчук Володимир Васильович 68148 
Ковальчук Руслан Володимирович 69087 
Ковпак Дмитро Олександрович 68717 
Ковтун Катерина Юріївна 68195 
Когут Юрій Іванович 68422, 68423 
Козак Руслан Васильович 69186 
Козакевич Людмила Вікторівна 69362 
Козаківський Вадим Олегович 68194 
Козлов Микола Володимирович 68213, 68214, 68676, 69296 
Козубова Наталія Вікторівна 69097 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 68394 
Колесніченко Олена Валеріївна 68704 
Коліушко Денис Георгійович 69086 
Колодяжний Олексій Валерійович 69293 
Коломіна Ольга Борисівна 69418 
Колонюк Олександр Володимирович 69169 
Колосова Поліна Павлівна 69381, 69382 
Кольцов Анатолій Іванович 69314 
Кольчицька Катерина Георгіївна 69328 
Комарницька Ганна Омелянівна 69140 
Кондаков Валерій Миколайович 69450 
Кондратюк Володимир Андрійович 69323 
Коновал Людмила Володимирівна 68827 
Коновалов Костянтин Георгійович 68832 
Кононов Олег Миколайович 68117 
Контуш Олена Степанівна 68640 
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Копач Олександра Євгенівна 69317, 69318, 69319, 69320 
Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копєй) 69406 
Копп Євгенія Валеріївна 68256 
Коптєва Ірина (псевдонім) 68365, 68366, 68367 
Коренєв Микола Михайлович 68187 
Корж Анна Сергіївна 68396 
Корзун Сергій Костянтинович 68338 
Корінна Ганна Олексіївна 68995 
Корітчук Сергій Олександрович 68905, 68906, 68907 
Коркішко Анатолій Сергійович 69258 
Корнєв Валентин Валентинович 68387 
Коробчанський Володимир Олексійович 68847 
Коровенкова Анна Юріївна 68479 
Король Владислав Юрійович 69412 
Король Дмитро Михайлович 69186 
Коростіна Олена Вікторівна 69376 
Корчевська Аліна Анатоліївна 68741, 68909, 68910 
Косенко Юрій Миколайович 68311 
Косінова Олена Валеріївна 68396 
Косовець Олена Павлівна 69452 
Костельман Володимир Михайлович 68558 
Костенко Віктор Климентович 69373, 69374 
Костенко Олена Михайлівна 69397, 69398 
Костенко Юрій Олександрович 68192, 68193, 68194, 68609, 69198 
Костюк Василь Осипович 68225 
Костюк Ірина Анатоліївна 68796 
Косяк Михайло Олександрович 68378 
Котлярська Олена Володимирівна 68275 
Коток Марія Олексіївна 68486, 68487 
Кохан Олександр Валерійович 68158, 68159, 68160, 68161, 68162, 68163 
Кохан Ярослав Валерійович 68158, 68159, 68160, 68161, 68162, 68163 
Коцкало Іван В'ячеславович (Иван Славин) 68452 
Коцур Інна Володимирівна 69035 
Кочержинський Гліб Костянтинович 69195 
Кошарний Володимир Віталійович 68089 
Кошкін Аркадій Аркадійович 68152, 68153, 68154, 68155, 68223, 68226 
Кошман Тетяна Володимирівна 68187 
Кошова Андріана Олександрівна 68209 
Кошова Ірина Іванівна 69397, 69398 
Кошовий Володимир Вікторович 69182 
Кошовий Микола Дмитрович 68265, 68266 
Кощановський Андрій Юрійович 68450 
Кравець Ніна Павлівна 68314 
Кравченко Валентина Олександрівна 68135 
Кравченко Олександр Васильович 69329 
Кравчук Віталій Олександрович 69388, 69389, 69390, 69391, 69392, 69393, 69394, 

69395, 69396 
Кравчук Ігор Юрійович 69371 
Кравчук Сергій Володимирович 69303 
Красілов Антон Миколайович 69123 
Краснокутська Наталія Станіславівна 68573 
Кривенко Вячеслав Володимирович 68184 
Кривко Сергій Антонович 68222, 68383, 68384, 68385, 68639, 69297 
Кривошея Ігор Іванович 69008 
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Кривошия Ігор Миколайович 69441 
Крижановський Євгеній Миколайович 68626, 68627 
Криськов Олег Дем'янович 69378 
Кроленко Олександр Ігоревич 68702 
Круглова Олена Анатоліївна 68572 
Кудак Віктор Ігорович 68694 
Кудря Олена Павлівна 68978 
Кудряшов Гліб Олексійович 68520 
Кужелюк Тамара Мечиславівна 68145, 68243 
Кузенков Роман Вікторович 68595 
Кузнецова Наталія Володимирівна 69404 
Кузнець Тетяна Володимирівна 68985, 68990, 68998, 69011, 69012, 69023 
Кузьменко Григорій Петрович 68282 
Кузьменко Оксана Василівна 68787 
Кузьменко Ольга Андріївна 68983, 69032 
Кузьменко Юлія Олександрівна 68445 
Кузьмин Богдан Васильович 68449 
Кузьмов Андрій Васильович 68842, 68843 
Куклінський Максим Володимирович 69216 
Куликова Оксана Вячеславівна 68873 
Кулинич Леонід Якович 69204 
Кулинич Роман Леонидович 69204 
Кулініч Юрій Олегович 69096 
Кунанець Наталія Едуардівна 68261 
Куницький Сергій Володимирович 68378 
Купенко Тетяна Іванівна 68242 
Кураєва Ірина Володимирівна 68927 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 68084, 68420, 68421 
Курган Наталя Володимирівна 69098 
Куриленко Наталія Валентинівна 68103 
Курінна Тетяна Миколаївна 68181, 68353, 68354, 69153, 69207, 69380 
Курмаєв Петро Юрійович 68992, 68993 
Куроєдова Віра Дмитрівна 68596, 68597 
Куроп'ятник Олена Сергіївна 68137 
Куспись Світлана Анатоліївна 69278, 69279, 69280, 69285, 69286, 69287 
Кутумов Ігор Вілійович 69155, 69156 
Кутько Сергій Прохорович 68092 
Кухарчук Владислав Сергійович 69118, 69119 
Куц Юлія Василівна 68843 
Куцан Ольга Михайлівна (Куцан В., В.Кучер, Кучер 
В., Кучер-Куцан, Кучер В.-Куцан, В.Кучер-Куцан, 
Кучер-Куцан В.) 

69263 

Куценко Віктор Ілліч 68699, 69341 
Куценко Наталія Іванівна 68092 
Куценко Яків Олексійович 68283 
Куцман Олександр Михайлович 68416 
Кучер Анатолій Васильович 69154, 69168 
Кучер Леся Юріївна 69154, 69168 
Кучеренко Діна Григорівна 68287 
Кучинська Любов Володимирівна 69304, 69305 
Кушнір Неля Іванівна (Неллі Кушнір) 68116 
Лабунська Світлана Віталіївна 69099, 69100 
Лавриненко Анастасія (псевдонім) 68779 
Лавринець Юлія Олексіївна 68263 
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Ладжун Юрій Іванович 68636 
Лазаренко Олена Андріївна (Alyona Storm) 69085 
Лазор Лідія Іванівна 69465, 69466, 69467, 69468 
Лановий Олександр Тимофійович 68741, 68909, 68910 
Лапіна Ганна Геннадіївна 68883 
Лаптєва Наталія Сергіївна 68416 
Лариса Рай (псевдонім) 68824, 68825 
Лах Олександр Михайлович 68690 
Лебедєва Аеліта Володимирівна 69180 
Левицький Віктор Миколайович 69112 
Левченко Владислав Ігорович 68379 
Левченко Олександр Юрійович 68621, 68744 
Левченко Тетяна Павлівна 69376 
Легенька Дарина Сергіївна 68079 
Лелиця Жанета Миколаївна 68118, 68960, 68961 
Лемішенко Вероніка Юріївна 68539 
Леньга Олег Володимирович 68238, 68239 
Леон Шу (псевдонім) 69266 
Леонтьєв Дмитро Миколайович 68299 
Лепський В'ячеслав Володимирович 68142 
Лепський Владлен Володимирович 68142 
Лесюк Ганна Володимирівна 68250 
Лещенко Олександра Юріївна 68704 
Лещук Борис Ростиславович 69309 
Лєзін Андрій Миколайович 68315, 68316 
Лєзіна Вікторія Миколаївна 69295 
Лизогуб Христина Вікторівна 68397 
Лимаренко Лідія Іванівна 68766, 68768 
Линник Олеся Сергіївна 68599 
Лисакова Дарина Володимирівна 68715 
Лисенко Аліна Олександрівна 68671 
Лисенко Наталія Олександрівна 69030 
Лисенко Олексій Юрійович 68643 
Лисун Анна Олександрівна 68396 
Лисянська Наталія Сергіївна 69458 
Литвиненко Аліна Олександрівна 69101 
Литвиненко Ярослав Володимирович 68541 
Литвиченко Любов Володимирівна 68485 
Лихогуб Віталій Сергійович 68409 
Лиходій Олександр Сергійович 68730 
Лідія Муратова (псевдонім) 68143 
Лідія Полозова (псевдонім) 69043, 69045, 69046, 69047, 69048, 69049, 69050, 

69051, 69052, 69248, 69249, 69250, 69251, 69252, 
69253, 69254, 69255 

Лінова Наталія Анатоліївна 68781 
Лірчук Олександр Іванович 68709, 68855 
Лісняк Владислав Григорович 69129 
Лісовська Лідія Степанівна 69110 
Лісовська Ольга Василівна 68985 
Ліхо Олена Антонівна 68433 
Ліщина Наталія Володимирівна 68132 
Лоб Святослав Іванович (PVANTO) 69057, 69058, 69059, 69060, 69061, 69062, 69063, 

69064, 69065, 69066, 69067, 69068 
Лобода Максим Олександрович 68474 
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Лобузіна Катерина Вілентіївна 68827 
Логвиненко Микола Іванович 68760 
Логін Тарас Ігорович 69316, 69317, 69318, 69319, 69320, 69321, 69322, 

69323, 69324 
Локарев Валентин Іванович 68399 
Локарев Сергій Валентинович 68399 
Лора Винд (псевдонім) 68232 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 69209, 69210, 69211, 69212 
Лук'яненко Сергій Миколайович 68374, 68375 
Луканюк Олег Володимирович 69449 
Лукіянчук Валентин Леонідович 68722 
Лунін Едуард Олександрович 69376 
Лущевська Оксана Василівна 68453 
Любомир Войс (псевдонім) 68488 
Людкевич Василь Ярославович 68607 
Ляшенко Олена Миколаївна 69379 
Маєвська Катерина Анатоліївна 68441 
Мазарчук Анатолій Володимирович 68546, 68547, 68548 
Майборода Артем Олександрович 69373, 69374 
Майстренко Ігор Олександрович 68542, 68676 
Майструк Ольга Миколаївна 68996 
Макаренко Амалія Олексіївна 69336 
Макаренко Світлана Володимирівна 68142 
Макаров Віталій Михайлович 68524, 68525 
Макарова Олександра Миколаївна 68596, 68597 
Макєєва Наталія Іванівна 69202 
Маковка Інна Львівна 68598 
Маковська Наталія Миколаївна 69203 
Макортецький Микола Микитович 68524 
Максимів Дмитро Ярославович 68818, 69291 
Максимов Максим Победітєльович 69461 
Максюта Оксана Василівна 68643 
Малишко Ірина Олегівна 68895 
Малошок В'ячеслав Володимирович 69259 
Мальцев Анатолій Сидорович 68552 
Мамзікова Олеся Валеріївна 68479 
Манохін Олексій Георгійович 68643 
Манохіна Людмила Вікторівна 68643 
Мануїльський Дмитро Володимирович 68971 
Маньковська Лідія Миколаївна 69205 
Марго Гонтар, ANAKARD (псевдонім) 68514 
Марін Борис Миколайович 68459, 68668 
Марія Білецька (псевдонім) 69246 
Маркова Наталя Сергіївна 68553 
Мартиненко Ірина Віталіївна (Мирослава Кринична) 68273 
Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn) 68112 
Марценюк Василь Петрович 69316, 69317, 69318, 69319, 69320, 69321, 69322, 

69323, 69324 
Марценюк Лариса Володимирівна 68139 
Марчак Ігор Васильович 68691, 68692 
Марчак Роман Васильович 68691, 68692 
Марченко Дарина Олександрівна (Marchenko Daryna) 69271 
Марченко Олександр Павлович 68237, 68740 
Маслій Наталя Дмитрівна 68721 
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Маслобойщиков Михайло Сергійович 68892 
Массанова Марина Анатоліївна 68612, 68613 
Мастюх Катерина Василівна 68182, 68183 
Матильда Клаус (псевдонім) 69306 
Матін Володимир Віталійович 68254, 68255 
Матюшенко Євген Валерійович 68402 
Матяш Михайло Миколайович 69260, 69261 
Матяшук Раїса Костянтинівна 69158, 69159 
Махно Сергій Михайлович 68490, 68491, 68492, 68493, 68494, 68495, 68496, 

68497, 68498, 68499, 68500, 68501, 68502, 68503, 
68504, 68505, 68506, 68507, 68508, 68509, 68931, 
68932, 68933, 68934, 68935, 68936, 68937, 68938, 
68939, 68940, 68941, 68942, 68943, 68944, 68945, 
68946, 68947, 68948, 68949, 68950, 68951, 68952, 
68953, 69469, 69470, 69471, 69472, 69473, 69474, 
69475, 69476, 69477, 69478, 69479, 69480, 69481, 
69482, 69483, 69484, 69486, 69487, 69488, 69489, 
69490, 69491, 69492, 69493, 69494, 69495, 69496, 
69497, 69498, 69499, 69500, 69501, 69502, 69503, 
69504, 69505 

Мацюра Олександр Володимирович 69204 
Машталер Андрій Іванович 68614 
Медведева Віолетта Олександрівна 68758 
Мельник Олександр Васильович 68186, 69033 
Мельник Ольга Григорівна 69111 
Мендерецький Вадим Владиславович 68091 
Месель-Веселяк Віктор Якович 69257 
Методист Лев Белый (псевдонім) 69399 
Меттель Вінсент Альбертович 69289, 69290, 69298, 69299, 69300, 69301, 69302 
Мизюк Денис Анатолійович 68378 
Миколайчук Ярослав Леонідович 68668 
Мироненко Юлія Валентинівна 69197 
Миронов Сергій Сергійович 69265 
Мисливий Володимир Андрійович 68759 
Михайлишина Любов Василівна 68458, 68668 
Михайлова Оксана Костянтинівна 69226, 69227, 69228, 69229, 69230 
Михальчук Дмитро Олександрович 68146 
Мілаш Інна Василівна 68574, 68576 
Мілліген Оксана Петрівна (Оксана Мальва) 69222 
Міненко Олеся Василівна 68869 
Мірошниченко Вікторія Ігорівна 68323 
Місник Наталія Володимирівна 68733 
Міськів Руслан Іванович 68607 
Мітков Василь Борисович 68752 
Мітченко Галина Валеріївна 68908 
Мішалов Володимир Дем'янович 69127, 69128 
Мішин Олександр Юрійович 68903 
Мішина Світлана Володимирівна 68903 
Міщенко Ігор В'ячеславович 68717 
Мовчан Борис Олексійович 69214, 69215 
Мозговий Володимир Васильович 68416 
Мокін Віталій Борисович 68626, 68627 
Молодиченко Валентин Вікторович 69506, 69507, 69508 
Морозевич Катерина Юріївна 68332 
Морозов Анатолій Миколайович 68828 
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Москалюк Тетяна Володимирівна 68241 
Москвичова Євгенія Василівна 68870 
Москвичова Оксана Анатоліївна 69180 
Мосьпан Наталія Вікторівна 68067 
Моцний Станіслав Володимирович 68234 
Мудрак Тетяна Петрівна 68240 
Музика Федір Васильович 68133 
Муковіз Олексій Павлович 68982 
Муль Віталій Анатолійович 69387 
Мураховський Сергій  Вікторович 68268 
Мухаметзянов Рустам Талгатович 68712 
Мямлін Сергій Віталійович 69485 
Набоченко Ольга Олександрівна 68074 
Назарець Михайло Миколайович 68434, 68435 
Назарук Ольга Опанасівна 68237, 68740 
Наконечний Денис Олександрович 68270, 68271, 68272, 68286 
Наконечний Максим Васильович 69219 
Наливайко Валерія Олегівна (Riya, Рія) 68808, 68809, 68810, 68811 
Нарожний Олександр Васильович 68769, 69112 
Наталка Фурса (псевдонім) 68355 
Наумов Дмитро Олександрович 68236 
Наумов Олег Геннадійович 68233 
Нахлік Євген Казимирович 68220 
Нацвлішвілі Юрій Олексійович 68558 
Небога Сергій Валеріович (Колдун Агобен) 68401 
Невельська-Гордєєва Олена Петрівна 68751 
Недільська Уляна Іванівна 68091 
Немченко Галина Вікторівна 69402 
Немченко Іван Васильович 69402 
Ненько Юлія Петрівна 68868, 69373, 69374 
Непокупна Тетяна Андріївна 68875 
Несвижська Інна Іванівна 68839 
Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна 68418 
Нестеренко Артем Анатолійович 69373, 69374 
Нестор Охріменко (псевдонім) 68858 
Нетлюх Андрій Михайлович 69217 
Неуйміна Крістіна Володимирівна 69365 
Нефьодов Леонід Іванович 68624 
Нехорошев Володимир Володимирович 68072 
Нєкрасов Валерій Олександрович 68522 
Нєнов Олексій Леонідович 68764 
Никифоров Володимир Валентинович 69235 
Николаєв Володимир Михайлович 68850 
Нідзельський Андрій Петрович 68395, 68397, 68887 
Ніколаєв Василь Володимирович 68850 
Ніколов Дмитро Іванович 68167 
Новак Юлія Вікторівна 68352 
Новицький Ігор Юлійович 68524 
Новіков Андрій Вікторович 68780 
Носач Леонід Зінов'євич 69201 
Нуянзін Олександр Михайлович 69373, 69374 
Овчаренко Марина Анатоліївна 68140 
Овчаренко Микола Олексійович 69436 
Овчаров Денис Геннадійович 69455 
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Одинець Юрій Васильович 69202 
Озерний Данііл Дмитрович 69405 
Октябрь Ганна Анатоліївна 68954 
Олекса Галицький (псевдонім) 68478 
Олексенко Роман Іванович 69507 
Олексійченко Надія Олександрівна 68703 
Олефіренко Альона Сергіївна 68303 
Олійник Дмитро Володимирович 69185, 69330 
Олійник Катерина Андріївна 69036 
Омельченко Андрій Костянтинович 68219 
Омельчук Сергій Тихонович 68974, 68975 
Онищенко Артур Миколайович 68416 
Опанасенко Віталій Олександрович 69146 
Опіум (псевдонім) 69183 
Орлов Андрій Володимирович 69506, 69507, 69508 
Орлова Євгенія Олексіївна 68117 
Осадчий Вячеслав Володимирович 68754, 68897 
Осадчий Олег Васильович 69172 
Осадчук Андрій Михайлович 68222, 68383, 68384, 68385, 68639, 69297 
Осауленко Тетяна Вікторівна 69268, 69269 
Осенін Юрій Іванович 68328 
Осенін Юрій Юрійович 68328 
Осипов Олександр Вікторович 69116 
Остапенко Павло Валерійович 68554, 68555 
Остапишин Тетяна Петрівна 68885 
Охріменко Катерина Валеріївна 68442 
Павленко Жанна Олександрівна 68751 
Павлик Ганна Володимирівна 69187, 69188, 69189, 69397, 69398 
Павлов Андрій Ігорович 68089 
Павлов Олексій Леонідович 68857 
Павлова Валентина Андріївна 68784, 68785, 68786, 68787, 68788, 68789 
Павлова Ольга Георгіївна 68807 
Павловець Микола Володимирович 68440 
Павловський Борис Михайлович 68753 
Павловський Всеволод Віталійович 69209, 69210, 69211 
Павлуша Тетяна Петрівна 68827 
Павлюков Іван Олексійович 68289, 69376 
Паєнок Анжеліка Володимирівна 69217 
Пазинич Володимир Олексійович 68729 
Паладьєва Алла Федорівна 69021 
Паламарчук Олексій Віталійович 68558 
Палант Олексій Юрійович 69108 
Палієнко Світлана Валентинівна 69226, 69227, 69228, 69229, 69230 
Палій Аліна Ігорівна 69410 
Палій Анатолій Павлович 69414 
Палій Андрій Павлович 69414, 69415 
Палій Мілена Олександрівна 68733 
Паляничко Катерина Олександрівна 68075 
Пальчик Петро Анатолійович 68393 
Панкратова Тетяна Вікторівна 68096 
Панова Євгенія Валеріївна 68414, 68415, 68484 
Панчук Олег Петрович 68091 
Парасюк Наталія Володимирівна 68114 
Парфенов Андрій Сергійович (Wellni) 68929 
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Паршукова Леся Миколаївна 69025 
Пасічник Дмитро Геннадійович 68765 
Пашкевич Олег Ремович 68483 
Пащенко Олександр Володимирович 68875 
Педаченко Євген Георгійович 68828 
Пензай Сергій Анатолійович 68984 
Перевозова Ірина Володимирівна 69181 
Перепелиця Зоя Іванівна 68289, 69376 
Пересунько Микола Михайлович 69213 
Перов Микола Олексійович 68524 
Пероганич Ольга Володимирівна 69084 
Перцев Михайло Анатолійович 69344 
Петренко Наталія Володимирівна 69180 
Петренко Олександр Юрійович 69195 
Петренко Юрій Антонович 68624 
Петрик  Ірина Іванівна 68393 
Петрина Андрій Миколайович 69195 
Петров Ігор Леонідович 68445 
Петров Пилип Ігоревич 68240 
Петрушкевич Ірина Віталіївна 68374, 68375 
Петряшов Максим Васильович 69041 
Пех Петро Антонович 68872 
Пехньо Василь Васильович 69186 
Пилипенко Андрій Анатолійович 69094 
Пилипчук Людмила Львівна 69233 
Підгайний Петро Олексійович 69377 
Піддубна Ірина Миколаївна 69202 
Піддубний Микола Миколайович 69121 
Піддубний Сергій Миколайович 68378 
Підлісна Наталя Борисівна 68632, 68633, 68689 
Пікущій Діонісій В'ячеславович 69120 
Пілецький Павло Євгенійович 68839 
Пінський Леонід Леонідович 69436 
Плетень Оксана Олександрівна 69017 
Плєшкова Ольга Володимирівна 68821, 68822, 68823 
Плотник Світлана Петрівна 69262 
Побірченко Олена Михайлівна 68981, 69022 
Поворознюк Олександр Олександрович 69370 
Повстяний Михайло Васильович 69234 
Повстяной Михайло Васильович 69225 
Повстяной Олександр Юрійович 68842, 68843 
Погорелов Артем Валерійович 68694 
Погосова Маріанна Сергіївна 68511, 68512 
Погрібний Олександр Григорович 68218 
Подоба Борис Євгенович 69203 
Подоляк Віталій Анатолійович 68763 
Подольхова Маріанна Олександрівна 68703 
Поздняков Борис Валерійович 69041 
Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана) 68069 
Познанський Сергій Володимирович 68887 
Позова Світлана Володимирівна 68460, 68859, 68860, 69157 
Покалюк Віктор Миколайович 69373, 69374 
Покшевницька Тетяна Василівна 68905, 68906 
Поліщук В'ячеслав Олександрович 68678 
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Поліщук Владислав Миколайович 68350 
Поліщук Володимир Петрович 68741, 68909, 68910 
Поліщук Наталя Ярославівна 68660, 68661 
Поліщук Олександр Володимирович 68878 
Полонська Наталія Михайлівна 68073 
Полторапавлов Володимир Анатолійович 68595 
Полюх Сергій Миколайович 68388 
Поляков Андрій Миколайович 69194 
Поляков Олександр Анатолійович 68558 
Поляков Сергій Володимирович 68330, 68331, 68840, 68841 
Полякова Інна Михайлівна 69194 
Полянська Олександра Костянтинівна 68587 
Полянський Олег Юрійович 68826 
Пома Ольга Анатоліївна 69173 
Пономаренко Анна Петрівна 69331, 69332 
Пономаренко Світлана Володимирівна 69312 
Попелиш Іван Іванович 68907 
Попенко Ярослав Володимирович 69508 
Поперешнюк Сергій Анатольович 68880 
Попов Михайло Григорович 68340 
Попович Дмитро Миколайович 69411 
Попович Тетяна Анатоліївна 69234 
Поправко Ольга Вікторівна 69053 
Поройков Юрий (псевдонім) 68229 
Порядинський Олександр Петрович 68826 
Потупало Наталія Вадимівна 68786 
Похилько Валерій Іванович 68595 
Почкун Оксана Григоріївна (Ксения Кублановская) 68297, 68298 
Почтар Костянтин Володимирович (Postman) 68115 
Прибилов Павло Миколайович 68777 
Прийма Сергій Миколайович 68897 
Примаченко Олена Олександрівна (Міхальчевська 
О.О.) 

68335, 68336 

Присяжна Тетяна Дмитрівна 68347 
Приходько Юрій Юрійович 69310 
Пришляк Олег Омелянович 68133 
Проконова Ксенія Володимирівна 69455 
Прокопішина Олена Вікторівна 69097, 69099, 69100 
Прокопук Юлія Сергіївна 69158 
Прокопчук Оксана Миколаївна 68172 
Птиця Геннадій Григорович 69149 
Пугач Ніна Іллінічна 69178 
Пуленко Ірина Анатоліївна 68445 
Пурик Юрій Петрович 68743 
Пустовойтенко Сергій Валерійович 69329 
Пучков Дмитро Ерікович 68708 
Пшенична Людмила Емануїлівна 68782 
Р.А.А. (псевдонім) 68070 
Работягов Валерій Дмитрович 68092 
Радченко Володимир Григорович 69158, 69159 
Радченко Олексій Леонідович 68114, 68225 
Радченко Тетяна Миколаївна 69436 
Радченко Тетяна Сергіївна 69218 
Радчук Юлія Русланівна 68585 
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Рачкован Ольга Дмитрівна 68573 
Ревак Ірина Олександрівна 68549, 68550 
Ревенко Анастасія Олексіївна 69311 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 69485 
Репінський Сергій Володимирович 68763 
Решнова Світлана Федорівна 69231 
Рибак Людмила Іванівна 68133 
Рибак Олег Юрійович 68133 
Рибачок Тетяна Володимирівна 68156, 68157 
Рижкова Галина Анатоліївна 68352 
Рижухін Михайло Володимирович 69148 
Ріфа Олександр Володимирович 69123 
Рогальська Надія Василівна 68997 
Роглєв Владислав Христович 68264 
Роговий Сергій Валерійович 69337 
Рогожа Марія Миколаївна 68985, 68990, 68998, 69011, 69012, 69023 
Рогозіна Олександра Олександрівна 68073 
Рогушина Юлія Віталіївна 68897, 68898 
Родащук Галина Юріївна 68737 
Родін Денис Ігорович 68586 
Родіна Наталія Володимирівна 68245, 68246, 69339, 69340 
Роженцева Євгенія Володимирівна 68244 
Рожков Віктор Сергійович 68833, 68834, 68902 
Роздобудько Ірен Віталіївна 68439 
Розум Валентина Миколаївна 68489 
Ройлян Микита Михайлович 68327 
Романенко Наталія Володимирівна 68319 
Романов Андрій Андрійович 68521 
Романов Ігор Юрійович 68790 
Романченко Нікон Сергійович 68893 
Романюк Іванна Дмитрівна 68665 
Романюк Сергій Олександрович 68877, 68878 
Ропало Богдан Володимирович 68288 
Рослик Євгеній Олексійович 69294 
Ротач Олександр Петрович 68104, 68105 
Ротач Петро Петрович 68104 
Рубашевська Олена Олегівна 68688 
Рубцов Микола Олексійович 68739 
Руденко Владіслав Миколайович 68699, 69341 
Руденко Сергій Сергійович 69086 
Руденко Тетяна Миколаївна 68117 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 68309, 68310, 69345 
Рудой Юрій Ернстович 69214, 69215 
Рудюк Сергій Павлович 68716 
Рудь Юрій Миколайович 68124, 68125, 68126 
Рута Богдан (псевдонім) 68972 
Рябініна Ганна Олександрівна 69225, 69232 
Рябокляч Павло Васильович 69435 
Рябокрис Андрій Олександрович 68676 
Рябчук Олена Олександрівна 68075 
Сабсай Олег Олександрович 68247 
Саваневич Вадим Євгенович 68694 
Савельєв Анатолій Семенович 69187, 69188, 69189 
Савінов Дмитро Петрович 69042 
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Савостьянов Анатолій Федорович 69125 
Савченко Анатолій Анатолійович (Savchenko 
Anatoliy Anatoliyovych) 

68767 

Савчук Тамара Олександрівна 68556 
Сагх Сахаг Лагхсан (псевдонім) 68590 
Саєнко Валентина Павлівна 68346 
Сазикіна Тетяна Павлівна 68445 
Салата Оксана Олексіївна 69008 
Салієва Ольга Володимирівна 68628, 68629, 68630 
Сальник Максим Валерійович (Nomad) 68601, 68602, 68603 
Санівський Олександр Михайлович 69010 
Сарапіна Ольга Андріївна 68844, 68876 
Сафонов Михайло Сергійович 68769, 69112 
Сахаров Павло Олександрович 69092 
Сашко Олег Володимирович 68165, 68166 
Саюк Валентина Іванівна 68616, 68617, 68618 
Семенець Андрій Володимирович 68607 
Семенов Євгеній Костянтинович 68672 
Семеренко Василь Петрович 68144 
Сергієнко Ігор Антонович 68643 
Сердюк Ігор Олександрович 68719 
Сердюк Наталія Леонідівна 68540 
Серебряков Олексій Георгійович 68117 
Середюк Оксана Іванівна 69170 
Середюк Тарас Леонідович 69170 
Серьогіна Олена Володимирівна 68212 
Сєнакосов Віктор Вікторович 68973 
Сєров Микола Вікторович 68222, 68383, 68384, 68385, 68639, 69297 
Сидоренко Андрій Ігорович 68341 
Сидоренко Милан Анатолійович 69459 
Сидоренко Наталія Іванівна 69143 
Сидоренко Тетяна Павлівна 68187 
Сидоряк Наталя Георгіївна 69200, 69205 
Синюгін Вадим Валерійович 68628, 68629, 68630 
Синяєва Людмила Василівна 68087, 68088 
Ситюк Владислав Вадимович 68861 
Сілецький Олександр Миколайович 68378 
Сініцин Олександр Валерійович 69288 
Сіньковська Ганна Володимирівна 68217 
Сіохін Валерій Дмитрович 68754 
Сітарчук Роман Анатолійович 68899 
Скакаліна Олена Вікторівна 68219 
Скочиліс Марія Дмитрівна 68090 
Скринник Світлана Михайлівна 69056 
Скрипка Олег Юрійович 68251 
Скубій Іван Вікторович 69186 
Скус Ольга Володимирівна 68985, 68990, 68998, 69011, 69012, 69023 
Слатвінський Максим Анатолійович 69002 
Сливка Олександр Георгійович 68694 
Слінько Оксана Орестівна 68080, 68081, 68082, 68083 
Слободян Марія Володимирівна 68320, 68321 
Смачило Валентина Володимирівна 69325 
Смачило Орися Мирославівна 69322 
Смірнова Аліна Миколаївна 68443 
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Смірнова Ольга Олегівна 69038, 69039 
Сміт Єлізавета Михайлівна 69219 
Смовженко Юрій Миколайович 68193 
Смоквіна Ганна Анатоліївна 69419 
Снарський Ольгерт Володимирович 68845, 68846, 69185, 69330 
Снісаренко Яна Станіславівна 68869 
Совецький Дмитро Вадимович 69367 
Соколан Юлія Миколаївна 68289 
Соколенко Василь Іннокентійович 68552 
Соколов Олексій Сергійович 69384 
Соколова Єлизавета Валентинівна 68350 
Сокологорська-Никіна Юлія Костянтинівна 69040 
Солдатенко Лілія Валентинівна 68332, 68333 
Солдатов Олександр Сергійович 68853 
Солов'яненко Анатолій Анатолійович 68930 
Соловей Владислав Юрійович 68556 
Соловей Юлія Олександрівна 69444 
Солодчук Альона Валеріївна 69000 
Соломенний Андрій Миколайович 68822 
Сорока Віктор Олексійович 68850 
Сорока Сергій В'ячеславович 69054, 69055 
Сорокіна Людмила Юріївна 68926, 68927 
Сороколіт Андрій Вікторович 68138 
Спасокукоцький Георгій Іванович 68710 
Співак Руслан Веніамінович 68773 
Спіркіна Оксана Олексіївна 68176 
Сплодитель Анастасія Олегівна 68925, 68926, 68927 
Станішевська Тетяна Іванівна 69200, 69205 
Станчевська Анна Володимирівна 68475, 68476 
Старовойт Тетяна Павлівна 69336 
Старосила Сергій Анатолійович 69413 
Стасюк Дар'я Миколаївна 68726 
Стасюк Олексій Анатолійович 68596 
Стелюк Антон Олегович 69209, 69210, 69211 
Степаненко Сергій Володимирович 68874, 68875 
Стеценко Анатолій Павлович 68846 
Стогній Борис Сергійович 69209, 69210, 69211 
Стойка Віталій Олександрович 69019 
Стойка Сергій Олександрович 69018 
Столяревська Олена Львівна 69376 
Столярчук Надія Миколаївна 69256 
Сторожук Віталій Ульянович 69167 
Стреж Людмила Василівна 68437, 68438 
Стрижак Юрій Іванович 69303 
Стрігун Юлія Вікторівна 69122 
Строітелев Станіслав Віталійович 69103, 69104, 69105, 69106, 69107 
Строїнов Олександр Вікторович 68929 
Строкович Ганна Віталіївна 69190, 69191, 69192 
Ступаков Сергій Юрійович 69388, 69389, 69390, 69391, 69392, 69393, 69394, 

69395, 69396 
Стус Тетяна Василівна 68453, 68454 
Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна 68575 
Сукненко Станіслав Вікторович 68264 
Сумець Олександр Михайлович 68410 
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Сунічук Олена Миколаївна 69313 
Супрун Алла Олегівна 68302, 68303 
Сухін Володимир Вікторович 68084, 68420 
Сухов Андрій Володимирович 69450 
Сухомлинова Світлана Миколаївна 68761, 68862 
Сучкова Тетяна Аркадіївна 68881 
Табуранська Тетяна Анатоліївна 68781 
Тагаєв Микола Миколайович 68119 
Тарвідс Юлія Володимирівна 69414 
Татарінцев Володимир Іванович 68634 
Татарінцева Катерина Володимирівна 68634, 68636 
Татіана Шубенкова (псевдонім) 68337 
Тачібана Мікаель де Лавьер (псевдонім) 69333, 69334, 69335 
Твердохліб Андрій Володимирович 68477, 68848 
Тельвак Віталій Васильович 68066 
Терещенкова Оксана Вікторівна 68552 
Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім) 68879 
Тимошенко Євген Тимофійович 68755 
Титов Ростислав Володимирович 69326 
Тихонов Юліан Олександрович 69126 
Тихончук Олександр Михайлович 69312 
Тихоход Володимир Олександрович 69118, 69119, 69120 
Тишковська Леся Володимирівна 68600 
Тімонін Володимир Олексійович 68956 
Тімофєєв Максим Анатолійович 69376 
Тітов Микита Володимирович 68611 
Тітор Віктор Васильович 68256 
Тіхоплав Анна Сергіївна 68865, 68866, 68867 
Ткаченко Ігор Федорович 68323 
Ткаченко Ірина Василівна 69158 
Ткаченко Костянтин Ігоревич 68323 
Ткаченко Максим Костянтинович 68270, 68271, 68272, 68286 
Ткаченко Олександр Іванович 68141 
Ткачук Олександр Сергійович (Мамай) 68196 
Ткачук Сергій Романович 69351 
Тодоренко Регіна Петрівна 68890, 68891 
Толмачов Олексій Анатолійович 68677 
Толстопятова Інна Василівна 68248, 68249, 69443 
Томашевич Анна Юріївна 69460 
Томашпольський Дмитро Львович 68819 
Торгашин Олександр Михайлович 69343 
Травінський Богдан Леонідович 68342 
Третяк Валерія Анатоліївна 68676 
Третяк Наталія Андріївна 68592 
Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Aliric) 68164, 68165, 68166, 68167, 68168, 68169, 68170, 

68174 
Трінчер Анна Леонідівна 68593 
Трофіменко Вікторія Миколаївна 68307 
Трофімова Ірина Іванівна 68231 
Трусова Наталя Вікторівна 68120, 68121, 68122, 68123 
Турковський Тарас Андрійович (Вендіго) 69029 
Тютюнник Тетяна Яківна 68340 
Уласенко Антон Вікторович 68542, 68676 
Улибін Юліан Олександрович 69363 
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Улицький Олександр Олександрович 69329 
Уткина Ольга Олексіївна 68637 
Ушаков Олександр Олександрович 69385 
Ушеренко Світлана Василівна 68400 
Ушкаренко Віктор Олександрович 68092, 68093 
Ушкаренко Юлія Вікторівна 68791, 68792 
Фархад Тетяна Михайлівна 68068 
Федишин Тетяна Анатоліївна 68095 
Федоров Микола Миколайович 69257 
Федорченко Сергій Миколайович 68717 
Федорчук Михайло Іванович 68092, 68093 
Федосеєв Владислав Олександрович 68460 
Федосова Ірина Василівна 69184 
Федя (псевдонім) 69355 
Фещенко Олександр Олександрович 68631 
Филипенко Олена Михайлівна 68571, 68589 
Фідик Володимир Іванович 68797 
Філиппова Світлана Валеріївна 69419 
Філіп'їчев Дмитро Андрійович (Alexander Filstein) 68216 
Філіп'їчев Дмитро Андрійович (Олександр 
Фільштейн) 

68215 

Флекей Наталія Володимирівна 69316 
Фоміна Тетяна Вадимівна 68187 
Форостюк Олег Дмитрович (Rasal Halg, Расал Хальг) 68473 
Фощан Вікторія Володимирівна 68572 
Фрицький Сергій Степанович 68698 
Фуголь Леонід Дмитрович 68636 
Халіман Ігор Олексійович 68793 
Хамалов Ігор Петрович (Воламах Ігор Петрович) 68171 
Хареба Олександр Вікторович 68382 
Харевич Андрій Сергійович 69124 
Хворост Христина Юріївна 68900 
Хищенко Людмила Аркадіївна 68895 
Хімченко Роман Ігорович (kxxxm) 68296 
Хламов Сергій Васильович 68694 
Хлистун Ірина Валентинівна 69004 
Хлопенюк Надія Миколаївна 68647 
Хлопова Оксана Петрівна 68211, 68212, 68543 
Хмельницький Петро Сергійович 69388, 69389, 69390, 69391, 69392, 69393, 69394, 

69395, 69396 
Ходакевич Сергій Іванович 68637 
Холод Ірина Василівна 68989 
Холод Сергій Борисович 68326 
Хоматов Валерій Христофорович 69200 
Хомчак Олена Геннадіївна 69506 
Христинець Наталія Анатоліївна 68872 
Худенко Людмила Іванівна 69260, 69261 
Худоба Марія Ігорівна 68563 
Цапко Денис Петрович 68675, 69236, 69237, 69238, 69239, 69240, 69241, 

69242, 69243, 69244, 69245, 69421, 69422, 69423, 
69424, 69425, 69426, 69427, 69428, 69429, 69430, 
69431, 69432, 69509, 69510, 69511, 69512 

Царьова Євеліна Сергіївна 69361, 69362 
Цвєтков В'ячеслав Сергійович 68395, 68397 
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Цейтлін Семен Юлійович 69174 
Цибулькіна Ганна Володимирівна 68378 
Цибулько Дмитро Іванович 69093 
Цибульська Вікторія Вікторівна 68988, 69016 
Цикін Веніамін Олександрович 69417 
Цюх Іванна Миколаївна 68450 
Цюх Микола Федорович 68450 
Чабан Ірина Анатоліївна 68827 
Чвертко Людмила Андріївна 69024 
Чеботарьова Олена Валентинівна 68313 
Чеканов Сергій Борисович 68607 
Червоненко Євген Альфредович 68528 
Черевко Федір Анатолійович 69186 
Черевко Юлія Олегівна 68545 
Черевченко Олександр Миколайович 68991 
Чередниченко Михайло Семенович 69174 
Чернецький Дмитро Васильович 69316, 69317, 69318, 69319, 69320, 69321, 69322, 

69323, 69324 
Черних Еліна Миколаївна 68664 
Черних Тамара Анатоліївна 68665 
Чернишова Юлія Сергіївна 68831 
Чернова Ганна Дмитрівна 69264 
Чернова Ірина Іванівна (Люко Дашвар) 68795 
Чернова Любава Сергіївна 68129, 68130, 68324 
Чернявський Олег Вікторович 68267, 68269, 68519 
Черняєва Ірина Анатоліївна 68445 
Черченко Валентина Миколаївна 68479 
Чирва Ганна Миколаївна 69032 
Чичановський Євген В'ячеславович 68586 
Чичкан Тетяна Миколаївна 68368 
Чмельова Юлія Миколаївна 69175, 69176 
Чорна Олена Олегівна 69193 
Чорний Олексій Петрович 69235 
Чорнобривець Юлія Анатоліївна 68610 
Чуб Павло Михайлович 68638 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 68176 
Чубуков Олег Сергійович 68701 
Чугуєнко Сергій Анатолійович 68956, 68958, 68959 
Чумак Вадим Андрійович 68348 
Чумак Світлана Олександрівна 68178, 68179, 68180 
Чумаченко Василь Андрійович 68150, 68151 
Чумаченко Василь Андрійович (В. Байда) 68108, 68109, 68110, 68111 
Чумаченко Дмитро Ігорович 68480, 68481, 68482, 68839, 68849 
Чумаченко Катерина Ігорівна 68849 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 68839 
Чуприна Леонора Вадимівна 68114 
Чупріна Олександра Святославівна 68395, 68397 
Чураков Віктор Андрійович (Віктор Чу) 68461 
Чухонцева Наталія Дмитрівна 69402 
Чухрай Наталія Іванівна 69110 
Шабанов Олександр Сергійович 68631 
Шабельська Оксана Анатоліївна 68801, 68802, 68803 
Шаймухамєтова Валерія Робертівна 68458, 68459 
Шанцина Лариса Петрівна 69401 
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Шаповалов Валентин Валерійович 68873 
Шаповалов Валерій Володимирович 68873, 69375 
Шаповалов Олександр Васильович 68729 
Шаповалова Антоніна Анатоліївна 69307, 69308 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 68873, 69375 
Шаповалова Ольга Сергіївна 68277, 68278 
Шапошник Владислав Юрійович 69485 
Шаринов Євгеній Павлович 68523 
Шарко Валентина Дмитрівна 68103 
Шаров Сергій Володимирович 68135, 68136 
Шарова Тетяна Михайлівна 68135, 68136 
Шастітко Валерій Аркадійович 69171 
Шатохіна Світлана Анатоліївна 68173 
Шах Тетяна Володимирівна 68840, 68841 
Шах Тетяна Володимирівна (Shahova) 68330, 68331 
Шашкун Андрій Миколайович 68332 
Швиданенко Олександр Іванович 68213, 68676, 69296 
Шевага Володимир Миколайович 69217 
Шевряков Микола Вікторович 69225, 69234 
Шевців Анна Богданівна 68564, 68565, 68580 
Шевцова Яна Вікторівна 68863 
Шевченко Борис Олексійович 68875 
Шевченко Володимир Іванович 68782 
Шевченко Марія Валеріївна 68624 
Шемет Тетяна Станіславівна 68969, 68970, 69124 
Шепелєв Володимир Сергійович 68912, 68919 
Шерстюк Володимир Анатолійович 69131, 69132 
Шерстюк Іван Іванович 68276 
Шигонова Ірина Володимирівна 69135 
Шилков Олександр Сергійович 69123 
Шилько Павло Юрійович 68411 
Шинкаренко Віктор Іванович 68137 
Шинкаренко Інна Анатоліївна 68446 
Шинкарьов Анатолій Вадимович 68731 
Шира Тарас Богданович 68662 
Ширін Валерій Вікторович 68955, 69149 
Ширшов Андрій Олександрович 69145 
Ширяєва Людмила Володимирівна 68408 
Шкаредний Михайло Васильович 68569 
Шкляренко Валерій Анатолійович 68127, 68128 
Школяр Сергій Петрович 68182, 68183, 68184 
Школьна Олена Дмитрівна 69434 
Шкрабак Олександр Сергійович 68631 
Шкулка Світлана Корніївна 68579, 68651, 68652 
Шматенко Вікторія Валентинівна 68821 
Шматенко Олександр Петрович 68821, 68822, 68823 
Шматков Даніїл Ігорович 68762 
Шмельов Олександр Георгійович 68117 
Шолпан Руслан Анатолійович 68071, 68436 
Шость Віктор Васильович 68594 
Шукурджиєв Самадін Велішаєвич 69117 
Шулятицька Ольга Олександрівна 69364, 69366 
Шуль Уляна Андріївна 69089 
Шульга Марина Олександрівна 68791 
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Шульга Наталія Володимирівна 69001 
Шульженко Сергій Валентинович 68114, 68225 
Шум Олена Михайлівна 68674 
Шумаєва Світлана Петрівна 69015 
Щеглова Олександра Сергіївна 69342 
Щербина Дар'я Володимирівна 68618 
Щербина Дмитро Сергійович 69388, 69389, 69390, 69391, 69392, 69393, 69394, 

69395, 69396 
Щибовик Дмитро Володимирович 69217 
Щипілов Андрій Володимирович 68631 
Юдін Андрій Олександрович 69274, 69275, 69276, 69277 
Юдін Олександр Юрійович 68729 
Юлія Саніна (псевдонім) 68884 
Юркевич Олена Миколаївна 68751 
Юров Олександр Григорович 69359 
Юсипенко Світлана Володимирівна 68173 
Юскович-Жуковська Валентина Іванівна 68351 
Юхновець Тетяна Петрівна 69195 
Яворська Тетяна Василівна 68562, 68570, 68588 
Якобенчук Юрій Анатолійович 68625 
Яковенко Борис Володимирович 69234 
Яковенко Лариса Іванівна 68874, 68875 
Яковенко Марина Іванівна 68875 
Яковенко Марія Миколаївна 68527 
Яковенко Олександр Євгенович 68769 
Яковлева Наталія Вікторівна 69381, 69382 
Яковчук Костянтин Ювеналійович 69214, 69215 
Ямковий Андрій Анатолійович 68190, 68191 
Янатьєв Дмитро Володимирович 68676 
Янковський Ігор Миколайович 68213, 68214, 68542, 68675, 68676, 69236, 69237, 

69238, 69239, 69240, 69241, 69242, 69243, 69244, 
69245, 69296, 69421, 69422, 69423, 69424, 69425, 
69426, 69427, 69428, 69429, 69430, 69431, 69432, 
69509, 69510, 69511, 69512 

Яремко Юрій Іванович 68669 
Яремчук Юрій Євгенович 68628, 68629, 68630 
Ярмола Наталія Анатоліївна 68312 
Ярмолюк Сергій Миколайович 69413 
Яровий Андрій Анатолійович 68765 
Ястреба Олексій Петрович 68522 
Ястремська Олена Миколаївна 69192 
Ятченко Андрій Дмитрович 69507, 69508 
Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова) 69044 
Ященко Олександр Сергійович 68072 
Ященко Тимур Валентинович 68457 
Ящук Сергій Миколайович 69031 
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АБМ Клоуд  69461 
Благодійна організація "Благодійний фонд "Фонд 
справедливого фінансування"  

 68665 

Вінницький національний технічний університет  68185, 68186, 68626, 68627, 68628, 68629, 68630 
Державна установа "Інститут еволюційної екології 
Національної академії наук України" 

 69158, 69159 

Державне підприємство - Видавництво Верховної 
Ради України (Парламентське видавництво) 

 68211, 68212, 68543 

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

 68237, 68740 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського" 

 68607, 69316, 69317, 69318, 69319, 69320, 69321, 
69322, 69323, 69324 

Державний гемологічний центр України  68634, 68635, 68636, 68643 
Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 69485 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 68137, 68138, 68139, 68609, 69198 

Іноземне підприємство "1+1 Продакшн"  69295 
Інститут електродинаміки Національної Академії  
наук України 

 69209, 69210, 69211 

Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 68783 

Інститут молекулярної біології і генетики 
Національної академії наук України 

 69413 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 68240 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 69203 

Луцький національний технічний університет  68872 
Маріупольський державний університет  68772, 69446 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 68140, 68141 

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  68827 
Національний авіаційний університет  69216 
Національний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 69336 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 69256 

Національний педагогічний університет  
ім. М.П. Драгоманова 

 68615, 68616, 68617, 68618 

Національний транспортний університет  68416, 68417, 68905, 68906, 68907, 68908, 68909, 
68910 

Національний транспортний університет  68741 
Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 68380, 68381, 68703, 68704, 68705, 68706, 68707, 
68912, 68913, 68914, 68915, 68916, 68917, 68918, 
68919, 68920, 68921, 68922, 68923, 68924 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 68522, 69292 
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Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  69303 
Публічне акціонерне товариство  
"ДАВЕНТО-УКРАЇНА" 

 69315 

Служба безпеки України  68745, 68746, 68747, 68748, 68749 
Сумський державний університет  68188, 68189 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АГЕНТ ПЛЮС УК" 

 69351 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 68780, 68781, 68894, 69371 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙТІ ТІМ" 

 68072 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 68238, 68239, 69212 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛВУД"  68148 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄСС"  69411 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІДАС ФІЛМ" 

 68695 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 68368, 69352 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 68474 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" 

 68374, 68375 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"К'юбі Технолоджі" 

 68213, 68214, 68542, 68675, 68676, 69236, 69237, 
69238, 69239, 69240, 69241, 69242, 69243, 69244, 
69245, 69296, 69421, 69422, 69423, 69424, 69425, 
69426, 69427, 69428, 69429, 69430, 69431, 69432, 
69509, 69510, 69511, 69512 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Клевердіа" 

 69344 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 68422, 68423 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Лізард Софт" 

 68106, 68107 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"МЦ САЛЮС ПЛЮС" 

 68281 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробниче підприємство "Медирент" 

 68289, 69376 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Новелл Консалтинг" 

 69313 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Памак"  68729 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Р.Г.Л. ГРУП" 

 69388, 69389, 69390, 69391, 69392, 69393, 69394, 
69395, 69396 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 

 69148 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"САТТРАНС МОНІТОРИНГ" 

 68971 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  68222, 68383, 68384, 68385, 68639, 69297 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Старлайт Сейлз" 

 68973 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТІКЕТС РІСЕЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

 68393 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"УНІТІ-БАРС" 

 69450 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Форт-Телеком" 

 69123 
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Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Фронт Пікчерз" 

 68190, 68191, 68192, 68193, 68194 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр 
комп'ютерних технологій транспортні 
автоматизовані інформаційні системи" 

 69433 

Українська інженерно-педагогічна академія  68762 
Уманський національний університет садівництва  68458, 68459, 68668, 68737 
Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро 
інформаційних технологій" публічного акціонерного 
товариства "Українська залізниця" 

 69174 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 68067, 68299, 68329, 68624, 68959 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 68671, 69412 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 68955, 68956, 68957, 68958, 69149, 69150, 69151 

Харківський національний медичний університет  68847, 69202 
Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 68769 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 69112 
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Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер 

бюлетеня 

Слід читати 

67417 28.10.2016, 42 Лєгєза Наталія Іванівна 

67298 28.10.2016, 42 Зображення "Soundvario" 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

 7491 05.10.2016 

 65807 05.10.2016 

 50512 24.10.2016 

 49228 28.10.2016 

 66798 11.11.2016 

 67289 11.11.2016 

 67723 18.11.2016 

 66798 21.11.2016 

 22755 22.11.2016 

 58773 22.11.2016 

 57009 22.11.2016 

ПА 3833 29.11.2016 

 61357 30.11.2016 

 67355 19.12.2016 

 66341 19.12.2016 

 67417 19.12.2016 

 11469 19.12.2016 

 25507 19.12.2016 

 45760 19.12.2016 

 59882 19.12.2016 

 63355 19.12.2016 

 60623 19.12.2016 

 59266 19.12.2016 

 60626 19.12.2016 

 56815 19.12.2016 

 56809 19.12.2016 

 56811 19.12.2016 

 31384 19.12.2016 

 29657 19.12.2016 
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Зняття організації з обліку організацій колективного управління 

Повне найменування організації Номер свідоцтва, дата видачі Відомості про зняття  організації з обліку 

організацій колективного управління, 

анулювання свідоцтва 

Громадська організація "Всеукра-

їнська організація перерозподілу 

авторської винагороди за публічне 

виконання та ретрансляцію" 

(вул. Великотирнівська, 4, кв. 87, 

м. Полтава, 36040) 

№ 22/2014 від 

26.12.2014 

Рішення Державної служби інтеле-

ктуальної власності України від 

15.05.2015 № 1-14/3804 про зняття 

з обліку організацій колективного 

управління, про анулювання свідоц-

тва та про виключення з Реєстру об-

ліку організацій колективного управ-

ління  

Всеукраїнська громадська органі-

зація "Менеджмент інтелектуаль-

ної власності"  

(проспект Інженерів, 8, оф. 301,  

а/с 160, м. Кіровоград, 25014) 

№ 21/2014 від 

08.08.2014 

Рішення Державної служби інтеле-

ктуальної власності України від 

17.02.2016 № 1-14/1258 про зняття 

з обліку організацій колективного 

управління, про анулювання свідоц-

тва та про виключення з Реєстру об-

ліку організацій колективного управ-

ління 
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