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ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р "Про скасування деяких наказів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" скасовано Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 21.05.2003 № 311 "Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення  

нагляду за їх діяльністю", який втрачає чинність з 21.05.2017. 

  



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  

АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69513  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірко Володимир Олександрович, Рубцов Анатолій Львович, 
Бойчук Олександр Васильович, Голобородько Віталій Миколайович, 
Кардаш Олег Васильович, Чемакіна Октябрина Володимирівна, 
Феденко Іван Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний посібник "Екологічний дизайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою групу файлів та директорій, які надають 
можливість ознайомитися з визначенням та формуванням 
ергодизайнерських напрямків супроводження євроінтеграційних 
процесів в господарському комплексі України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69514  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманський Валентин Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій фільму "Браслет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У 80-ті роки Сергій і Ольга вчилися разом у школі, обоє вступають до 
ВУЗу, але служба Сергія в Афганістані і подальший розвиток подій 
розлучає їх на довгі 25 років. Як змінилося їх життя за цей час, чи 
зустрінуться вони?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69515  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новгородов Дмитро Олексійович (Dante, Данте)  
 

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 "Кардиограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69516  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорощук Валентин 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)  Малюнок "Ічня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок являє собою композицію геометричної фігури - овалу 
червоного кольору з обрамленням у вигляді смуг. Центральну 
частину овалу займає сполучення об'ємних кириличних літер білого 
кольору, що виконані оригінальним шрифтом, утворюючи слово 
фантазійного характеру "Ічня".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69517  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайченко Олексій 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)  Історико-краєзнавчий твір "Вергуни в історії Украйни. Події та 
особистості (до 500-річчя заснування села)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69518  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-практичного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ЭКОНОМЕТРИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику зібрано теоретичний матеріал, завдання до практичних і 
семінарських занять, тестові завдання, а також надані рекомендації 
щодо виконанння індивідуального завдання з дисципліни 
"Эконометрия". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69519  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

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 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ 
ВЕЛОМОБІЛЕБУДУВАННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика обробки патентної інформації, яка дозволяє 
побудувати технічний профіль об'єкта промислової власності та 
визначити перспективи розвитку науково-технічних досягнень у 
певному напрямку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69520  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

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, літературний 
письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В 
ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить основи знань з інтелектуальної власності. До 
посібника включено глосарій термінів та визначень, які стосуються 
інтелектуальної власності, інноваційної та наукової діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69521  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
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)  Навчальний посібник "ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику зібрано теоретичний матеріал, практичні завдання та 
контрольні питання з дисципліни "Статистика". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69522  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
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)  Монографія "ПРОГНОЗУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В монографії представлені методологічні основи та описаний метод 
прогнозування і створення інновацій на підставі результатів  
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дослідження розвитку технічних систем з використанням мегамасивів 
патентної науково-технічної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69523  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний матеріал "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вказівки містять короткі теоретичні відомості та матеріали, а також 
вимоги до оформлення і порядок виконання індивідуального завдання 
з дисципліни "Економетрія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69524  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-практичний твір "РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ 
ПРАКТИКИ (для слухачів магістратури за спеціальністю 8.18010011-
Інтелектуальна власність)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито зміст, мету і завдання практики, порядок 
проходження та звітування після завершення практики та наведено 
критерії оцінювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69525  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір практичного характеру, літературний письмовий твір 
наукового характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ МАССИВОВ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 
ПРОЕКТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розглянута методика формалізації і обробки великих 
масивів інформації. Розглянуто питання інформаційного забезпечення 
проектів на передінвестиційній стадії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69526  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таликін Євген 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 "ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі представлено дослідження процесуальної форми 
попереднього судового захисту в господарському судочинстві України. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69527  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таликін Євген 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 "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі представлено дослідження господарської процесуальної 
форми вирішення спорів в сфері економіки на основі аналізу 
положень чинного господарського процесуального законодавства 
України, узагальнення судової практики, історичного та зарубіжного 
досвіду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69528  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таликін Євген 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 "ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ГОСПОДАРСЬКОГО 
СУДОЧИНСТВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлено дослідження процесуальної форми 
господарського судочинства. З'ясовано теоретичні та практичні 
аспекти поняття господарської  процесуальної форми, її місця в 
системі захисту прав та законних інтересів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69529  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таликін Євген 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 "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
АРБИТРАЖНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Талыкин Е.А. Теоретико-правовые проблемы 
арбитражной процессуальной формы : монография. – Луганск : Изд-во 
"Ноулидж", 2015. - 758 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню арбітражної процесуальної 
форми розгляду і вирішення спорів у сфері підприємницької та іншої 
економічної діяльності на підставі аналізу положень чинного  
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законодавства, узагальнення судової практики, історичного і 
зарубіжного досвіду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69530  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таликін Євген 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 "ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
ФОРМА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Талыкин Е.А. Цивилистическая процессуальная 
форма : монография. – Луганск : Изд-во "Ноулидж", 2016. - 670 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню цивілістичної процесуальної 
форми розгляду і вирішення цивільних спорів на підставі аналізу 
положень діючого законодавства, узагальнення судової практики, 
історичного і зарубіжного досвіду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69531  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Микола Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "СОВЕТСКОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НА ОККУПИРОВАННОЙ ФАШИСТАМИ ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації містять план лекцій, перелік літератури та джерел для 
використання їх викладачами університету при підготовці до 
тематичних лекцій про Україну в роки Великої Вітчизняної війни 
(1941-1945 рр.). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69532  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Микола 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 "ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПОГЛЯДІВ ВОЛОДИМИРА 
ДАЛЯ ТА ЇХНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено дослідженню історичних етапів формування 
поглядів етнографа-лексикографа В.І. Даля, їх еволюції, втілення, 
способів та функцій введення фольклору в тексти, духовного 
сходження творця від лютеранства до православ'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69533  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Микола Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник термінів і понять до теми "УКРАИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник містить 362 терміни та поняття, що допоможуть при вивчені 
теми "Україна в роки Великої Вітчизняної війни". Словник 
розрахований на студентів і викладачів вищих  навчальних закладів, 
учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69534  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачик Андрій Петрович, Сірий Євген Володимирович, Чернова 
Катерина Олексіївна, Мороз Євгенія Олегівна, Савлук Олександр 
Вікторович, Нахабіч Марина Анатоліївна, Ракша Діана Андріївна, 
Алексєєва Ольга Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Ціннісні 
механізми структурних змін сучасного українського суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізована динаміка основних ціннісних установок громадян 
України, виявлено ієрархію пріоритетів, пов'язані діючі зміни системи 
цінностей у контексті їх формування у поколінному вимірі, а також 
динаміка цінностей населення сучасної України, їх вираження в 
трансформаційних процесах, відображена ціннісна мапа України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69535  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Ольга Дмитрівна, Горбачик Андрій Петрович, Сірий Євген 
Володимирович, Чернова Катерина Олексіївна, Савельєв Юрій 
Борисович, Нахабіч Марина Анатоліївна, Ракша Діана Андріївна, 
Алексєєва Ольга Андріївна, Черних Генадій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тенденції 
структурної трансформації українського суспільства в контексті 
глобалізації та європейської інтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено модель структурних трансформацій суспільства в 
соціологічних параметрах якості суспільства, котра дає можливість 
зрозуміти глибинні соціокультурні механізми інтеграції/дезінтеграції, 
соціальні перешкоди "вкорінення" ліберальних інститутів та 
модернізаціного розвитку українського суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69536  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Микола Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник термінів і понять до теми "УКРАЇНА В РОКИ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 рр.)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник містить 362 терміни та поняття, що допоможуть при вивчені 
теми "Україна в роки Великої Вітчизняної війни". Словник 
розрахований на студентів і викладачів вищих  навчальних закладів, 
учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69537  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Микола Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ВРЕМЯ НАШИХ ДЕЛ. Избранные сочинения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає 3 частини, до яких увійшли:  найвідоміші життєписи 
сучасників, найбільш значна наукова публіцистика різних років XX і 
XXI століть, а також публіцистика про життєдіяльність письменника, 
етнографа і лексикографа В.І. Даля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69538  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапка 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 "ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропоновано впровадження системи позачергових 
медичних оглядів для представників молоді з ініціативи роботодавця і 
працівника, а також заходи вдосконалення системи попередніх і 
періодичних медичних оглядів молодих працівників.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69539  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапка 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 "Особенности правового регулирования охраны 
морской среды от загрязнения с судов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором проаналізовано поняття "охорона морського середовища" та 
особливості правового регулювання охорони морського середовища 
від забруднення з суден, класифіковані види і джерела забруднення 
морського середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69540  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Тетяна Володимирівна, Шапка Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Нотариат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами розроблений курс лекцій з навчальної дисципліни 
"Нотаріат", в якому відповідно до нормативно-правових норм, що 
регулюють діяльність нотаріату, висвітлюються суть і завдання 
нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, 
загальні правила їх організації і діяльності, а також порядок 
здійснення найпоширеніших нотаріальних дій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69541  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Тетяна Семенівна, Велігура Антон Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 оцінки стійкості і факторний аналіз 
економічного і соціального розвитку регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами запропонована методика економічного аналізу процесу 
економічного і соціального розвитку регіону, де за базу (критерій) 
порівняння пропонується використовувати комплексну індикативну 
модель стійкості регіонального розвитку - динамічний індикатор 
розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69542  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна  
 
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 формування збалансованої системи 
показників як інструмента стратегічного управлінського обліку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором запропонована збалансована система показників як 
принципово нова технологія українського обліку, яка дозволяє 
найбільш об'єктивно оцінити ефективність діяльності організації і 
повномасштабно пов'язати стратегію бізнесу з оперативною 
діяльністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69543  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герцик Віра Анатоліївна, Максимова Тетяна Семенівна  
 
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 "Организация управления взаимоотношениями с 
участниками распределения продукции на предприятии в рамках 
дифференцированного подхода"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторами запропонована система управління взаємовідносинами на 
підприємстві, що розглядається як складний організаційний фактор, 
який передбачає не тільки певну поведінку підприємств в щоденній 
взаємодії з учасниками розподілу продукції, а й довгострокові зусилля 
по створенню і впровадженню систем підтримки взаємовідносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69544  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Тетяна Семенівна, Герцик Віра Анатоліївна  
 

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 формування інтегральної оцінки рівня 
регіонального розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами запропонована методика економічного аналізу процесу 
економічного і соціального розвитку регіону, де як базу (критерій) 
порівняння пропонується використовувати комплексну індикативну 
модель стійкості регіонального розвитку, що забезпечує 
взаємосполучення різних аналітичних коефіцієнтів, що 
характеризують структурні блоки регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69545  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Лідія Віталіївна, Велігура Антон Володимирович  
 

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 "Методичні рекомендації щодо вибору пріоритетного 
напрямку стратегічного розвитку підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами запропонований алгоритм вибору переважного 
стратегічного напрямку підприємства, де показником ефективності 
напрямку розвитку виступає мультиплікатор ефективності 
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 трансакційних витрат, пов'язаних з вибором і реалізацією напрямків 
стратегічного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69546  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Лідія Віталіївна  
 
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 "ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором запропонована структура ознак показника "інноваційна 
активність" для його вимірності, а також систематизовано ознаки 
інноваційної активності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69547  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельяненко Олександр Леонідович  
 
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 выявления эквивалентных признаков при 
проведении экспертизы объектов патентного права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором розроблений алгоритм проведення експертизи винаходів і 
корисних моделей на виявлення еквівалентних ознак, що має 
принципово нове поєднання критеріїв еквівалентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69548  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибянцев Андрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Курс лекцій "ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В курсі лекцій розкрито основні поняття і категорії адміністративного 
судочинства, проаналізовано основні положення Кодексу 
адміністративного судочинства України, що регулюють порядок 
провадження в адміністративних судах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69549  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцурубова-Шевченко Олена Вікторівна  
 
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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук "Господарсько-правове забезпечення діяльності державних 
вищих навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дисертація присвячена комплексному дослідженню господарсько-
правових засад діяльності державних вищих навчальних закладів 
(ВНЗ).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69550  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцурубова-Шевченко 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук "ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69551  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небор Іванна Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 
"Механізм пошуку інформації про підвищення кваліфікаційного 
рівня медичних спеціальностей через комплексний інформаційно-
пошуковий ресурс" ("КІПрМЕД - Information about medicine")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується механізм пошуку та вибору інформації про навчальні 
та практичні програми, курси, конференції з медичних наукових 
спеціальностей з різних ресурсів, які за запитами передаються у 
пошукову систему сервера, що здійснює обробку цих запитів шляхом 
вибору документів з інформацією про кожну конкретну програму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69552  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небор Іванна Ярославівна  
 

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 "Комплексний інформаційно-пошуковий ресурс 
підвищення кваліфікаційного рівня медичних та біологічних 
спеціальностей "КІПрМЕД" ("КІПрМЕД - Information about 
medicine")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База створена для пошуку та вибору інформації про навчальні та 
практичні програми, курси, конференції з медичних та біологічних 
спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69553  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Alarm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69554  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Earls (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 "Horror"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69555  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Євтушенко Дмитро Вячеславович, 
Бондаренко Юрій Вікторович, Тищенко 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 "Компьютерная система поддержки 
принятия решений "ProbitSafety" для оценки безопасности во время 
техногенной аварии на промышленном предприятии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для аналізу стану безпеки на 
підприємстві під час вибуху і аварійного викиду газоподібної 
токсичної речовини в атмосферу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69556  
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Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шулла Іван Іванович, Буряк Ольга Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальний заклад Київської обласної ради "Яготинський 
історичний музей" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка творів К.В. Білокур "Катеринина збірка" 
("Чарівний світ Катерини Білокур")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли картини, натюрморти, етюди, рисунки, повість, 
листи, роздуми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69557  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунішев Віктор 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)  Книга "Мандрівка у минуле рідного Києва (50-60-ті роки)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69558  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотаревський Тарас 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 "Каменный век"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69559  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотаревський Тарас 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 "Правила летнего дня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69560  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Агнессія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АГНЕССИЯ В КВАНТЕ. Программа для 
генерирования звуковых волн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для генерування звукових частот та відтворення 
коротких і довгих хвиль, низьких і високих частот у звуці, на основі 
введення цифр. Програма призначена для відновлення енергоресурсів 
власного організму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69561  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Чудо-пісок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Чудо-пісок" - це новий пластифікатор. Новизна його в тому, що в 
домашніх умовах під час ремонтних робіт можна самостійно зробити 
клей на цементній основі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69562  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лященко Роман 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 "Графічне зображення логотипу 
"RVT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу "RVT" складається з напису "RVT" 
латинськими літерами на фоні овалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69563  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостаковська Ірина Аркадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФТІЕЙ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FTA building sales"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69564  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прожити літо - поле перейти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69565  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

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  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня на вірш Поля Верлена "Сентиментальна прогулянка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69566  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Валентин Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мед на ножі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі використовується авторський підхід до розгляду суспільно-
політичних процесів як взаємодії спонтаннних та нав'язаних 
порядків. Перші формують логіку світу, природу існування 
суспільства, а другі є вигаданими людьми моделями. Автор аналізує 
сучасний стан розвитку України як час зламу старої логіки системи і 
показує, що це проявляється у формуванні нових спонтанних 
порядків її суспільно-політичного життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69567  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхова Олена Анатоліївна  
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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)  Збірка літературних творів "Збірник тренінгів "МВТІ в Украине      
(16 психотипов личности)" ("МВТІ в Украине")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник тренінгів складається з 16 психотипів особистості, які 
визначають вроджену структуру особистості, сильні сторони, слабкі 
сторони та поле діяльності для розвитку. У кожного свій дар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69568  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босенко Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Плакат "26.IV.86"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На плакаті зображено дерев'яний хрест, перев'язаний рушником з 
вишитим орнаментом та гілочкою калини, яка зломана. На хресті 
міститься дата Чорнобильської трагедії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69569  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босенко Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Плакат "CHERNOBYL SOS! SOS! 
SOS!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На плакаті зображено немовля, загорнуте в таблицю Менделєєва, та 
текст англійською мовою. Плакат присвячений Чорнобильській 
трагедії та генофонду українського народу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69570  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босенко Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Плакат "...ціну смерті, спитай у 
мертвих!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На плакаті зображено могильну плиту, на якій  
відзеркалюються негативні знімки 1 травня 1986 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69571  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лохвицька Любов Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Програма з морального виховання дітей 
дошкільного віку "Скарбниця моралі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лохвицька Л.В. Програма з морального виховання 
дітей дошкільного віку "Скарбниця моралі" / Л.В. Лохвицька. - 
Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 128 с. 

 

Анотація   

Програма поглиблено висвітлює змістовні компоненти, що 
розкривають питання морального виховання дітей, які  
представлені в усіх освітніх лініях інваріантної складової  
формування етичних уявлень, моральної свідомості і  
саморегуляції, гуманних почуттів і емоцій, навичок моральних 
взаємин з оточуючими і моральної поведінки, моральних  
якостей тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69572  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник ігор "Моралинки для Миколки і 
Маринки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Лохвицька Л.В. Збірник ігор "Моралинки для Миколки і Маринки" 
до програми з морального виховання дітей дошкільного віку 
"Скарбниця моралі" / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль : Мандрівець, 
2016. - 200 с. - (Серія "Бібліотека дошкільника)" 

 

Анотація   

У збірнику подано 170 різновидів ігрових технік (вправ, ігор, завдань) 
за розділами програми "Скарбниця моралі" та близько 60 варіантів 
виховних психологічних ситуацій морального змісту для 
дошкільників четвертого-шостого років життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69573  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красновська Ірина Петрівна, Огієнко Марина Дмитрівна, Тимощук 
Юлія 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)  Підручник "Control the Power"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал сприяє вивченню англійської мови, необхідної 
для курсантів професійного спрямування "Електромеханіка" при 
проходженні практики на суднах та самостійному працевлаштуванні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69574  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом креслень "АВТОБУС А08123"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Альбом креслень включає в себе креслення загального виду та 
основних вузлів автобуса, що відповідає стандарту euro 4, зі 
специфікаціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69575  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Романна 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)  Науковий твір "Засоби та методи корекційного масажу для 
спортсменів-інвалідів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі проаналізовано та узагальнено відомості наукової, методичної 
та спеціальної літератури, проведено педагогічні спостереження, 
проаналізовано дані медичних карток та методи математичної 
статистики. У дослідженнях брали участь 94 спортсмени-інваліди 
високої кваліфікації різних нозологічних груп.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69576  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торговицький Роман Джозеф (TORGOVITSKY ROMAN JOSEPH)  
 

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 "Soma System deep tissue self-bodywork"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є унікальною методикою для самостійного міофасціального 
релізу, що забезпечує глибокий позитивний вплив на фізичний та 
емоційний стан людини. Методика не є медичним засобом, але 
допомагає досягти кращого самопочуття самомасажем із 
використанням спеціально розробленого інструменту за технологією, 
що описана в поясненнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69577  
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Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубков Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Саксайуаман. Осколок вечности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це фантастичний роман у жанрі популярної фантастики, у якому 
зроблено спробу розкрити теми удосконалення та духовного росту 
особистості, можливостей окремої людини, єднання людини з 
природою, сприйняття гуманістичних ідеалів та боротьби із власними 
вадами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69578  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Микола Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для контролю 
теоретичних знань з водіння бойових машин ТЕСТ-ВБМ" ("ТЕСТ-
ВБМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для створення тестів з бази питань визначеного модуля 
навчальної дисципліни водіння бойових машин, проведення 
контролю з визначеним терміном тестування та графічним 
супроводженням запитань з використанням методів вибору та 
введення правильної відповіді, оцінювання за визначеними 
критеріями, формування відомостей для узагальнення результатів 
тестування для їх аналізу та зберігання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69579  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Станіслав Романович, Величко Олег Миколайович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць Леонід Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для комплексної 
оцінки компетентності технічних експертів" ("Компетентність ТЕ 
1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної оцінки компетентності 
технічних експертів в різних галузях науки і техніки. Вона реалізує 
алгоритм, побудований з урахуванням невизначеності даних. 
Програма дозволяє здійснювати оцінку компетентності технічних 
експертів з використанням встановлених до них спеціальних 
критеріїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69580  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (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 "Карі очі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69581  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (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 "Я би"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69582  
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Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашко Людмила Петрівна, Панченко Євген Григорович, 
Петрашко Петро Геннадійович, Мартинюк Олена Віталіївна, 
Кір’якова Марина Євгеніївна, Киян Єгор 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)  Твір наукового характеру "Європейські бізнес-практики 
корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69583  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Переведення працівників та скорочення 
їх чисельності (лекційний матеріал)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69584  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Програмне забезпечення кадрового 
адміністрування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69585  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веренікін Олексій 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн етикетки 
"DeLaMark" для засобів особистої гігієни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою 7 варіантів дизайну етикетки "DeLaMark", яка 
може бути нанесена на упаковку гелю для душу, рідкого мила тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69586  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн етикетки 
"DeLaMark" для засобів для прання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою 29 варіантів дизайну етикетки "DeLaMark", яка 
може бути нанесена на упаковки для пральних порошків, 
кондиціонерів-ополіскувачів, рідких засобів для прання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69587  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн етикетки 
"DeLaMark" для засобів для миття посуду"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою 9 варіантів дизайну етикетки "DeLaMark", яка 
може бути нанесена на упаковки засобу для миття посуду, порошків і 
ополіскувачів для посудомийних машин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69588  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веренікін Олексій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн етикетки 
"DeLaMark" для засобів для прибирання будинку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою 12 варіантів дизайну етикетки "DeLaMark", яка 
може бути нанесена на упаковки засобу для миття та очищення кухні, 
ванної, туалету, підлоги, скла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69589  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Находов Володимир Федорович, Бориченко Олена Володимирівна, 
Іванько Дмитро Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови 
балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69590  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
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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, твір 
образотворчого мистецтва, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру 
"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫХОДА УКРАИНСКИХ 
КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ (обзор 
международных стандартов)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено: основні напрямки торгово-економічної співпраці і 
взаємодії контрагентів України та країн ЕС, Азії; відмінні особливості 
ринків збуту продукції/послуг на міжнародних ринках; необхідність 
сертифікації та стандартизації українського продукту на світових 
регіональних ринках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69591  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Заробітчани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В одному місці збираються українці з різних регіонів, утворюючи 
мінімодель України та її населення, з їх особливостями та спільними 
рисами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69592  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паздрій Ольга Ярославівна, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 

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 фрактальної 
характеристики нестаціонарного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розраховує показник Хреста для часового ряду за 
допомогою методу нормового розмаху. Також, використовуючи 
показник Хреста, можна розрахувати фрактальну розмірність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69593  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Оксана Андріївна, Павловський Олексій Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "JavaScript-додаток для графічного 
відображення даних з ESP8266 в реальному часі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма автоматично опитує модуль ESP8266. Після запуску 
додаток відображає дані у вигляді графіка, що будується в маштабі 
реального часу. Програма може працювати у фоновому режимі. 
Кількість відображених каналів безпосередньо залежить від кількості 
підключених до модуля ESP8266 чутливих елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69594  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення величини деформації 
за моделлю вихідного сигналу бреггівського волоконно-оптичного 
датчика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено програму для визначення величини деформації за 
моделями вихідних сигналів бреггівських волоконно-оптичних 
датчиків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69595  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Оксана Андріївна, Павловський Олексій Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ESP8266-ATmega serial-з'єднання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма очікує запит від клієнта. Після надходження запиту, модуль 
ESP8266 надсилає запит до мікроконтролера ATmega по serial-інтерфейсу. 
ATmega зчитує дані з підключеного чутливого елемента та відповідає 
ESP8266, надіславши дані в певному форматі. Після чого Wi-Fi-модуль 
дає відповідь на запит клієнта.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69596  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Ольга Сергіївна, Рибак Вячеслав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційна модель електрошлакової 
тигельної плавки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69597  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Ольга Сергіївна, Рибак Вячеслав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунку 
параметрів шлаків електрошлакового переплаву"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69598  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Богдан Павлович, Мацелюх Ярослав Павлович, Горинь 
Ольга Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "БЕЗОДНЯ І ВЕРШИНИ. Поезія. Спогади. Живопис. Вишиті 
рушники"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацелюх Б.П., Мацелюх Я.П., Горинь О.П. Безодня і 
вершини. Поезія. Спогади. Живопис. Вишиті рушники. - К. : Юніверс, 
2016. - 288 с.+97 с. іл. 

 

Анотація   

У книзі висвітлені проблеми сучасності України і всього людства, 
біосфери і глобальної екології, усвідомлення людиною свого 
покликання на Землі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69599  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Валерій Петрович, Гавріков Леонід Георгійович, Бисько 
Володимир 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)  Малюнок (фотоколаж) рекламного плакату або листівки 
"TURBINEFLOWER" ("ТУРБАЙНФЛАУЕР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок являє собою фотоколаж, на якому зображено фрагмент 
квітучого соняхового поля на тлі синього неба, причому на 
передньому плані ліворуч зображено одну квітку соняху великого 
розміру, з середини якого з-під соняхового насіння вивільнюється 
зображеняння фронтальної частини газотурбінного авіаційного 
двигуна, що складається з осі, до якої прикріплено лопатки 
характерної форми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69600  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабан Євгеній Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це кваліфікаційний щоденник для оцінювання учасників програми 
"Путь чемпиона" футбольного клубу Footbik, за виконання 
футбольних прийомів з метою їх засвоювання. Тренер вносить в 
щоденник свої спостереження щодо футбольної координації 
учасників, володіння м'ячем та тілом, а також соціальних навиків 
учасника та домашніх завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69601  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабан Євгеній Євгенійович  
 
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)  Складений твір "ДНЕВНИК ПУТЬ ЧЕМПИОНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Щоденник для оцінювання учасників програми "Путь чемпиона" 
футбольного клубу Footbik, за виконання футбольних прийомів з 
метою їх засвоювання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69602  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабан Євгеній Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "ДНЕВНИК SmartFootball"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Щоденник для оцінювання учасників програми "SmartFootball" 
футбольного клубу Footbik, за виконання вправ для розвитку 
інтелектуальних здібностей дітей, що розвивають швидкість і 
правильність прийняття рішень, креативність і статегічне мислення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69603  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабан Євгеній Євгенійович  
 

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)  Складений твір "DIARY TechnoFootball"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденник для оцінювання учасників програми "TechnoFootbal" 
футбольного клубу Footbik, які вже пройшли курс "ПУТЬ 
ЧЕМПИОНА", за виконання футбольних прийомів, більш 
орієнтованих на футбольну техніку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69604  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушакова Тетяна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Діагностика прояву відповідальності у 
різних сферах життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі теоретичних і емпіричних досліджень були розроблені 
уявлення стосовно прояву відповідальності, процедура тестування та 
обробки даних, підготовлений стимульний матеріал, проведена 
перевірка на надійність та валідність, складені характеристики 
показників методики для інтерпретації тестових даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69605  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушакова Тетяна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Мотиви відповідальності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі теоретичних і емпіричних досліджень описані і обґрунтовані 
виділені мотиви відповідальності, розроблені діагностичні індикатори 
мотивів відповідальності, процедура тестування та обробки даних. 
Проведена апробація методики на надійність та валідність, складені 
характеристики показників методики для інтерпретації тестових 
даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69606  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушакова Тетяна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Методика діагностики компонентів 
відповідальності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі аналізу теоретичних і емпіричних досліджень розроблена 
структура відповідальності як якості особистості, описані та 
обґрунтовані компоненти та рівні їх прояву.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69607  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Захарченко Наталя Вячеславівна, 
Кривоногова Ірина Геннадіївна  

 

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 "Алгоритм вимірювання інноваційно-інвестиційної 
активності промислового підприємства в умовах інноваційної моделі 
розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено вихідну базу формування системи показників для оцінки 
інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства, 
яка включає наступні коефіцієнти: інноваційне зростання, 
інвестиційну привабливість, інфраструктурне забезпечення НДДКР, 
кваліфікацію персоналу, наявність інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69608  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Меркулов Микола Миколайович, 
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 "Модельне забезпечення стратегічного розвитку 
промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є обґрунтування базових основ модельного 
забезпечення розробки перспективного розвитку промислового 
підприємства у нестабільних умовах економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69609  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Кандєєва Віра Валеріївна, Аль-Шаргі 
Фахд Мунасер  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Диверсифікація підприємства на основі визначення 
рівня привабливості стратегічних зон господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Метою дослідження є розробка методичного забезпечення процесу 
диверсифікації промислового підприємства на основі визначення 
рівня привабливості його стратегічних зон господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69610  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Топалова Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки інноваційної безпеки регіону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі реалізації дев'ятиблокової схеми запропоновано методику 
оцінки інноваційної безпеки регіону, яка включає в себе наступні 
положення: визначення проблеми, термін реалізації, мету, шляхи 
реалізації, результати, фінансове забезпечення, оцінку ефективності 
запропонованих заходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69611  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ситуаційна вправа "ПАТ ОЗРСВ": забезпечення 
ринку збуту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована послідовність, використовуючи яку кожний викладач 
може побудувати власну схему викладання цієї справи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69612  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Ширяєва Людмила Володимирівна, 
Андрієнко Наталія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичне обґрунтування побудови комерційного 
центру на машинобудівному підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дослідженні обґрунтовано механізм побудови типової організаційної 
структури комерційної діяльності з розрахунком економічного ефекту 
на основі реальної практики відомого українського 
верстатобудівельного підприємства ПАТ "Одеський завод радіально-
свердлинних верстатів".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69613  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Меркулов Микола Миколайович, 
Кривоногова 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)  Науковий твір "Методичне забезпечення розробки інноваційно-
інвестиційної стратегії промислового підприємства на основі 
розрахунку інтегрального показника його фінансово-економічного 
стану"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалено методичні підходи до формування і реалізації науково-
обґрунтованої з передплановими дослідженнями стратегії 
промислового підприємства з підвищення його інноваційно-
інвестиційної активності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69614  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Меркулов Микола Миколайович, 
Кривоногова Ірина Геннадіївна  

 

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 "Методичний підхід до оцінки результативності 
стратегії інноваційно-інвестиційної активності промислового 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику оцінки результативності стратегії з 
підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69615  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Захарченко Наталя Вячеславівна, 
Кривоногова 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)  Науковий твір "Концептуальний підхід до формування інноваційно-
інвестиційної стратегії на промисловому підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дослідженні удосконалено концептуальні підходи до формування і 
реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії промислового 
підприємства з визначенням стадій та етапів розробки стратегії, її 
місця у загальній системі стратегічного вибору підприємства, 
алгоритму розробки самої стратегії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69616  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Галина Йосипівна  
 

Повне ім'я або 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 "Фінансовий менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено проблеми фінансового менеджменту: теоретичні основи, 
системи забезпечення фінансового менеджменту, форми зв'язку 
фінансів підприємства з різними видами та сегментами фінансового 
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 ринку, управління грошовими потоками, активами і капіталами, 
фінансовими ризиками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69617  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вероніка Зілінська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів для дорослих "Віршовані твори для дорослих 
"Кришталеве Різдво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку входить 10 віршів про природу, про події на майдані у Києві 
та про бабусю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69618  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вероніка Зілінська (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 для дітей "Віршовані твори для дітей "Колискова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші для діток дошкільного та молодшого шкільного віку. Серед 
віршів є розповіді про звірів, колискова, патріотичні поезії, вірші про 
природу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69619  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоцик Віталій Євстафійович  
 

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)  Емблема "Небесне коло, що обрамляє схід сонця із-за обрію ланів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Емблема являє собою коло, в нижню частину якого півколом 
вписаний символ українських ланів зі сходами аграрних культур. 
Півколо оформлене у вигляді повторювальних дуг, які утворюють 
собою смуги зеленого і білого кольору, що чергуються. Також вони 
нагадують міжнародний знак Wi-Fi.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69620  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудря Ігор Петрович, Петюх Ярослав Анатолійович, Шилов Петро 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Ластівка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69621  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти милий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69622  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (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 "Who are you?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69623  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубний Генадій Генадійович  
 

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 "Збірник малюнків художника Піддубного Генадія 
Генадійовича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69624  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Катерина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз сигналів комплексних натільних біомедичних 
систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69625  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри "Охотники за привидениями"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69626  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
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 (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "У світлі світляків" (книга перша)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це історія про дівчинку Єву-Лізу, яка, живучи у світі світла та 
сучасних технологій, нічого не знала про навколишній світ. Але 
одного дня світло в її будинку вимикається і вона повинна вийти за 
поріг вперше в житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69627  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга 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 "Свинокролики. В пошуках золотої русалоньки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У казковому лісі живуть свинокролики, які літають. Свинокролик 
Мікуша не вміє літати. Його подруга Ліолє здатна відкривати портали 
в інші світи. Мікуша із друзями починають боротьбу зі Злом, яке хоче 
відкрити портал в інший світ, щоб панувати. На шляху друзів 
виникають перешкоди. Але разом з батьками вони перемагають. 
Мікоша, рятуючи друзів, злітає.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69628  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хітмен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69629  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Химера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69630  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Як тебе звати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69631  
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Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груша Володимир Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб для роботи з кривими 
індукції флуоресценції хлорофілу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для отримання даних вимірювань від 
портативних флуорометрів сімейства "Флоратест", розроблених в 
інституті кібернетики імені В.М. Глушкова, та роботи з цими 
вимірюваннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69632  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Наталія Михайлівна, Кутецький Дмитро Васильович, 
Бальоха Альона 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 "Тести. Екологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений сайт може бути використаний як інструмент діагностики 
природознавчої та методичної компетентності студентів факультетів 
дошкільної та початкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69633  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса Дмитрівна, Гончар Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "The scientifically-methodical approach to staff potential 
development"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано науково-методичний підхід розвитку кадрового 
потенціалу, що створений на стратегії вибору торговельного 
підприємства та передбачає використання тривимірної моделі 
стратегічного вибору і діагностичної матриці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69634  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса Дмитрівна, Гончар Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження впливу екологічності на уподобання 
споживачів продукції підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оскільки в сегменті житлового будівництва понад 60 % складає 
індивідуальне будівництво, попит зберігається і проявляється інтерес 
до екобудівництва та дизайну інтер'єрів. Виходячи з прихильності 
населення до екологічних будівельних матеріалів кожному 
виробничому підприємству необхідно враховувати вимоги екологічно 
орієнтованих споживачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69635  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глебова Наталя Іванівна, Молодиченко Валентин Вікторович, 
Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна  

 

Повне ім'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 "Всеукраїнський форум "Мелітополь 
інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Популяризація етнокультурних традицій, інтеркультурного діалогу та 
розвитку нових соціальних і творчих ініціатив містян Мелітополя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69636  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Таміла Іванівна, Хромишев Віталій Олександрович, 
Рябов Сергій Володимирович, Хромишева Олена Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Нанохімія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нанохімія : підручник для студентів хімічних 
факультетів педагогічних університетів / Уклад. : Т.І. Хорошилова, 
В.О. Хромишев, С.В. Рябов, О.О. Хромишева. – Мелітополь : 
Видавництво МДПУ ім Б. Хмельницького, 2014. - 204 с.  

 

Анотація   

У підручнику розглянуто сучасні уявлення про нанооб'єкти, 
класифікацію наноматеріалів, основні досягнення в нанохімії, 
особливі властивості речовини в нанорозмірному стані, способи 
одержання та дослідження наночастинок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69637  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Таміла Іванівна, Хромишев Віталій Олександрович, 
Рябов Сергій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Високомолекулярні сполуки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хорошилова Т.І. Високомолекулярні сполуки : 
підручник / Т.І. Хорошилова, В.О. Хромишев, С.В. Рябов. – 
Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2013. -       
178 с.  

 

Анотація   

У підручнику розглянуті сучасні уявлення про будову, властивості та 
хімічні перетворення полімерів. Книга містить основні розділи фізики 
та хімії полімерів, відомості про останні досягнення в цих галузях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69638  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющенко Ілля Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Спеціальне програмне 
забезпечення "Автоматизована система "Контроль договірної роботи 
підприємства" ("СПЗ "АС СКДР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована система призначена для автоматизації роботи 
фахівців з економічної безпеки Компанії по перевірці контрагентів на 
наявність критеріїв "СТОП-ІНФОРМАЦІЯ" та виконання ними 
договірних зобов'язань, здійснення обміну даних про результати 
моніторингу діяльності підприємств, які приймають участь у 
проведенні тендерів між філіями Компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69639  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстрацією "Ручка для пензлів 
малярних плоских і овальних типів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69640  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Цыкл научных разработок №8"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69641  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шацкова Любов Потапівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ідентифікація об'єктів права інтелектуальної 
власності як результату інноваційної діяльності промислового 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шацкова Л.П. Ідентифікація об'єктів права 
інтелектуальної власності як результату інноваційної діяльності 
промислового підприємства // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. -      
№ 7/2. - с. 26-30. 

 

Анотація   

Розроблено класифікацію елементів ідентифікації правового захисту 
об'єктів права інтелектуальної власності промислового підприємства 
за масивами. Розглянуті різні типи об'єктів права інтелектуальної 
власності в залежності від маштабу і ролі в інноваційній діяльності 
промислового підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69642  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолаева Ольга Ярославівна  
 

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 "Персонаж міжнародного 
благодійного фонду Tabletochki"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва - це збірка малюнків 
персонажу Tabletochki в різних позах та в різному оформленні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69643  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хованова-Рубікондо Ксенія, Коноваленко Тетяна Василівна, 
Дворецький Сергій Борисович, Сахацький В'ячеслав Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь 
на 2015-2020 рр. Melitopol intercultural integration plan 2015-2020"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В плані як в документі визначаються шляхи активізації секторів і 
мобілізації внутрішніх ресурсів м. Мелітополь в реалізації Стратегії 
розвитку міста Мелітополя до 2020 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69644  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Микола Васильович, Долгов Роман Валентинович, Степанов 
Сергій Сергійович, Пинчук Микола Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір 
наукового характеру, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект плакатів з основ руху військових 
гусеничних машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплект являє собою сукупність плакатів, що розкривають та 
ілюструють питання щодо сил та умов початку руху, зупинки, 
подолання перешкод, здійснення поворотів військових гусеничних 
машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69645  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Udalin Project (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичній твір "Shine A Light"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69646  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serge Udalin  (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "On Мy Own"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69647  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Udalin Project (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "You Should Know"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69648  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Udalin Project (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Bounce"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69649  
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Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Udalin Project (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Этот мир для нас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69650  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Udalin Project (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Together"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69651  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Udalin Project (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "In This Fire"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69652  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serge Udalin (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Nock Turn"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69653  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serge Udalin (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Xtra Virgin"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69654  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Міфи федерації: теоретико-правовий підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Робота присвячена розкриттю в наукових джерелах теорії держави і 
права міфологічних тверджень про федерацію. Критичний аналіз 
окремих характеристик форм державного устрою в навчальних і 
наукових виданнях дає підстави для висновків про утворення певної 
міфології в юриспруденції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69655  
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Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Концепція інформаційно-правової відповідальності"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження стосується процесу формування нового виду юридичних 
санкцій - "інформаційної правової відповідальності". Сучасний 
вектор розвитку інформаційно-правових відносин і обмежувальні 
заходи з боку влади створюють умови відокремлення частини 
юридичних санкцій в інформаційній сфері в самостійний вид. Цьому 
ризновиду санкцій вже сьогодні необхідна теоретико-правова 
класифікація та аналіз.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69656  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Письменицький Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інформаційне суспільство та інформаційний 
суверенітет: теоретико-правовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз наукових поглядів на категорії: 
"інформаційне суспільство", "інформаційний суверенітет", вплив їх 
на розвиток інформаційного ринку телекомунікацій та проблемних 
питань створення демократичного інформаційного суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69657  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Доступ до публічної інформації на шляху розбудови 
інформаційного громадянського суспільства в Україні: теоретико-
правове дослідження нормативного режиму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі подається критичний аналіз нормативних актів, що 
регулюють відносини з приводу доступу до публічної інформації в 
Україні. На теоретичному і термінологічному правових вимірах 
пропонуються шляхи удосконалення чинного законодавства в 
інформаційній сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69658  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Правознавство як світоглядна дисципліна 
освітнього процесу в ВНЗ України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті як ідея, що має об'єднувати суспільство і націю, 
проголошуються права і свободи особистості як цінність, що потребує 
цивілізованих форм захисту. Навчальна дисципліна "Правознавство" 
має сприяти студентам навчитися жити в умовах реального визнання 
і поваги прав і свобод людини. Здійснення такого навчання з 
допомогою методик тьюторства, рефлексії, індивідуального 
планування навчання, практично-рольових форм занять формують 
цивілізований базис входження в професію в умовах формування 
інформаційного суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69659  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Персональні бази даних в умовах розбудови 
інформаційного суспільства в Україні: теоретико-правове 
дослідження нормативного режиму"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розкриваються проблемні механізми правового регулювання 
створення і використання персональних баз даних в Україні. 
Пропонується удосконалення чинного законодавства в означеному 
напрямі шляхом виділення окремого правого режиму для вразливих 
персональних даних щодо суб'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69660  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблемні питання поняття інформаційного 
суспільства та поняття інформаційного суверенітету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковій статті на основі понять інформаційного суспільства та 
інформаційного суверенітету розкриваються проблеми збереження 
суверенітету держави та заповнення вакууму, який утворився в 
інформаційній сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69661  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Джадан Роман 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 "Мобільний додаток "Голосовий 
інформаційно-аналітичний гаджет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток "Голосовий інформаційно-аналітичний гаджет"  
розроблений на мові програмування Java, може використовуватися 
для інформаційно-аналітичних дій за запитом користувача. Програма 
дозволяє здійснювати семантичний аналіз та тлумачення 
англомовних, польськомовних та російськомовних текстів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69662  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шацкова Любов Потапівна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економічне оцінювання інноваційної діяльності 
промислового підприємства: своєчасність процесу та достовірність 
результату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економічне оцінювання інноваційної діяльності 
промислового підприємства : своєчасність процесу та достовірність 
результату : монографія / К.В. Ковтуненко, Л.П. Шацкова. - Одеса, 
Бондаренко М.О., 2015. - 254 с. 

 

Анотація   

Розроблено теоретичні та методичні положення щодо економічного 
оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства, які 
будуються за етапами, об'єктами права інтелектуальної власності та 
способами їх використання. Запропоновано управлінський 
інструментарій для забезпечення ефективності економічного 
оцінювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69663  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Доступ до екологічної інформації: сучасні 
нормативно-правові тенденції та проблемний законопроект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджуються сучасні негативні тенденції законопроектної 
роботи парламенту в сфері екологічного адміністрування та 
інформування і визначаються перспективи подолання цих проблем в 
Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69664  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретико-правові питання генезису наукового 
дослідження процесу вищої освіти у галузі охорони довкілля: 
характеристика окремих етапів в регіоні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз реалізації державної політики у сфері 
охорони довкілля, відтворення та охорони природних ресурсів, 
управління та регулювання, формування та збереження екологічної 
мережі в Україні через навчальний процес у вищій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69665  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Новаційні доктрини в інформаційному праві 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Робота присвячена питанням формування в інформаційному праві 
новітніх теоретичних правових вчень. Ці концепції дають нове 
уявлення про суб'єктивний та об'єктивний склад інформаційних 
правових відносин, розвивають правове вчення про інформаційне 
суспільство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69666  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Динаміка нормативно-правового регулювання 
відносин Україна-НАТО: фундаментально-правовий аспект"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті узагальнюється весь нормативно-правовий масив актів, що 
упорядковують процес відносин України з Північноатлантичним 
військовим альянсом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69667  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Суперечливість правової концепції мовної політики 
держави (теоретико-правовий підхід)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор звертає увагу на значимість мовних правовідносин в сучасному 
українському суспільстві, що забезпечують повноту суверенітету 
держави, нації та народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69668  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Письменицький Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Доступ до інформації на шляху розбудови 
інформаційного громадського суспільства в Україні: теоретико-
правове дослідження нормативного режиму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розкриваються шляхи доступу до інформації в період 
становлення та розбудови інформаційно-громадського суспільства в 
Україні.            
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69669  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерський Олег Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми правового регулювання відносин у сфері 
нанотехнологій в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті увага приділяється одному з видів сучасного 
"небезпечного знання" - нанотехнологій. Дано поняття 
"нанотехнології" та сфера їх використання. Особливістю статті є 
розподіл акценту на негативних сторонах цієї новації. Вказується на 
прогалини в різних галузях українського законодавства щодо 
встановлення безпеки використання нанотехнологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69670  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярова Наталія Ювіналіївна  
 

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 "Сорок девять - душа ещё поёт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69671  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчишина Наталя Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру 
"Трансформационная психологическая игра "От ЗамкОв к ЗАмкам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір представлений у вигляді стільникової гри за участю одного або 
групи учасників, основним завданням якої є пізнання власного 
внутрішнього світу, відшукування та прийняття змін для створення 
гармонічних відносин з протилежною статтю, які засновані на 
коханні, повазі та потязі один до одного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69672  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зорін Захар Якович, Новицький Олексій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стальные конструкции. Проектирование на стадии 
КМД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладені практичні приклади проектування сталевих 
конструкцій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69673  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Гаджет внутри 
меня. Программа реабилитации и социальной адаптаци  подростков и 
созависимых родителей от социальных сетей, кибер соревнований, 
телефоннных и компьютерных игр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69674  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазніченко Тетяна Віталіївна  
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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)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру "Reach 
- достичь высоты. Программа реабилитации и социальной адаптации 
алко-, наркозависимых, игроманов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69675  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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 учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно письмовий твір науково-практичного характеру "RELY 
- Рилай - МУЖСКАЯ НАДЕЖДА. Программа реабилитации и 
социальной адаптации мужей (алкозависимых, наркозависимых) 
женщин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69676  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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 
"Иллюзия Игры без Границ. Программа психотерапевтического 
тренинга для бизнесменов, менеджеров, офисных сотрудников"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69677  
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Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желтобрюхов Володимир Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "PARFUME 
hygiene products"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69678  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Данило Сергійович (Dan Teri)  
 

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 "Расскажи как раньше"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69679  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Ручная ведьма. Книги вторая и третья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69680  
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Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Ручная ведьма. Книга первая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69681  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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 "Самолетом в Сан-Франциско"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69682  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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 "Всё с начала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69683  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
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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 "От твоих глаз, от твоих губ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69684  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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 "Плохо себя вели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69685  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оркестровий твір "Симфонія 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69686  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Разработка технических приемов, 
позволяющих применять матричный метод динамического 
программирования для синтеза параметров сложных систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69687  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова 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)  Твір наукового характеру "Методология поэтапного проектирования 
системы подвешивания транспортных экипажей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69688  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березенська Світлана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика проведення лабораторної 
роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Моделювання кожного з етапів лабораторної роботи здійснюється в 
залежності від рівня підготовки студентів, наявності лабораторного 
обладнання тощо. Виділяючи компоненти роботи, які мають 
виконувати віртуально, викладач зможе максимально вивільнити 
аудиторний час для проведення реального експерименту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69689  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "An education as a determining factor of formation of a rural 
employment potential in the conditions of transition to a knowledge 
economy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджено особливості здійснення трудової діяльності в 
умовах формування економіки знань, проаналізовано стан освітньої 
галузі сільських територій як запоруки розвитку трудового 
потенціалу особистості та визначено рівень розвитку і можливості 
здобуття належного рівня освіти в мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів сільських територій Миколаївської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69690  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Регуляторна політика держави у сфері відтворення і 
використання трудового потенціалу сільських територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розкрито теоретичні засади щодо державного регулювання, 
відтворення і використання трудового потенціалу сільських 
територій, вивчено вплив нормативно-правового регулювання 
держави на розвиток трудового потенціалу сільських територій та 
виявлено можливі шляхи покращення ситуації у Миколаївській 
області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69691  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оцінка податкових ризиків в системі економічної 
безпеки підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано унікальні особливості податкових ризиків, 
які дозволяють виокремити цей вид підприємницьких ризиків в 
окрему групу, узагальнено основні форми прояву податкових ризиків 
підприємства в системі його економічної безпеки. Запропоновано 
методику розрахунку показників у сфері оцінки податкового 
навантаження підприємства, представлено алгоритм оцінки 
податкового ризику включення до плану-графіка проведення 
планових документальних перевірок підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69692  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано переліки індикаторів стану продовольчої 
безпеки, що застосовуються в сучасних методиках законодавчо-
нормативної бази України, та порівняно їх із міжнародними нормами. 
Виокремлено сильні та слабкі сторони продовольчої безпеки України, 
представлено пропозиції щодо коригування переліку індикаторів 
стану продовольчої безпеки України з метою гармонізації 
законодавства України з міжнародними нормами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69693  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якуша Вікторія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Набір дизайнерських предметів 
інтер'єру "FAINA" ("Колекція "FAINA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів у вигляді набору дизайнерських предметів інтер'єру, де 
реалізовані українські етнічні мотиви у сучасній інтерпретації, який 
включає зразки та елементи меблів, а також інші елементи інтер'єру, 
такі як торшер, умивальник, люстра, вази, подушки та килим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69694  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки індивідуальної інноваційної 
сприйнятливості аграрних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі системного аналізу встановлено, що низький рівень 
інноваційної сприйнятливості і активності суб'єктів аграрного 
сектора економіки України зумовлений чинниками зовнішнього та 
внутрішньосистемного характеру. Розглянуто науково-методичні 
аспекти щодо оцінки індивідуальної інноваційної сприйнятливості 
аграрних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69695  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Баришевська Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика ідентифікації типу розвитку аграрного 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У розробленій методиці досліджено теоретичні положення щодо 
сутності розвитку соціально-економічних систем, типологізація якого  
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базується на взаємозв'язку факторів виробництва і  
результативних показників, зумовленого впливом  
факторів виробництва на приріст результативних  
показників, розрізняючи при цьому екстенсивний,  
інтенсивний, іноваційний типи розвитку аграрних  
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69696  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович, Опанасюк Петро Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення, літературний письмовий твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з кресленнями "Світовид (хорос)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69697  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявець Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний опис комп'ютерної системи "Studentus" ("Studentus")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект спрямований на створення інноваційного простору 
функціонування вищого навчального закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69698  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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   
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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 "Система зависимостей для расчета рабочих характеристик 
асинхронного  электропривода. Вариант 2. (Формулы Локаревых)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті описані спрощені за формою залежності для розрахунку 
робочих характеристик асинхронного електропривода.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69699  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Сокур, Славка Садова, Ярослава 
Лагідна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Дымка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69700  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Сокур, Славка Садова, Ярослава 
Лагідна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Оконная вуаль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69701  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

78 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Сокур, Славка Садова, Ярослава 
Лагідна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань"Свято квітів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69702  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Сокур, Славка Садова, Ярослава 
Лагідна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка мініатюр "Шаровая молния"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69703  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Сокур, Славка Садова, Ярослава 
Лагідна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69704  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Сокур, Славка Садова, Ярослава 
Лагідна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Астролірика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69705  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупандін Михайло Вікторович, Устинов Петро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація системи аеронавігаційного 
обслуговування відомчого сектору планування повітряного руху 
(Програма "АС АНО-ВС")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію процесів збору, обробки та 
зберігання планової інформації на етапах довгострокового, добового і 
поточного планування повітряного руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69706  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупандін Михайло Вікторович, Устинов Петро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний 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 пограма "Автоматизація системи аеронавігаційного 
обслуговування центру координації та обслуговування польотів 
(Програма "АС АНО-ЦКОП")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію процесів планування та 
контролю виконання польотів в зоні відповідальності ЦКОП. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69707  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "За словом - діло!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69708  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Люблю Знам'янку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69709  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Знам'янка з серцем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69710  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Знам'янка в серці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69711  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Я люблю Знам'янку 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69712  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Сіро-червоний орнамент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69713  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Оксана Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Я люблю Світловодськ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69714  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сибірякова Маргарита Олександрівна, Сибіряков Андрій Вадимович  
 

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 "Дом Михельсона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двір дівчинки - школярки йдуть до покинутого будинку. Там вони 
знаходять купу старих речей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69715  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сибірякова Маргарита Олександрівна, Сибіряков Андрій Вадимович  
 

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)  Документальний фільм "Мих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про дигерів, що на чолі з Міхли цілий день шукають аварію 
тепломережі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69716  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Sadman"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69717  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дібрівний Олесь 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 "Темрява породжена вогнем: Книга перша - Сапфір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жіття - цікава річ, бо ніколи не знаєш до чого призведуть твої рішення. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69718  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

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  База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "SLOVA English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних - це оригінальний підбір та розташування слів 
англійською та поданий до них переклад російською мовами, який 
супроводжується зображеннями та/або анімацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69719  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Сайком" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс контролю та керування кавовою 
машиною"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма взаємодіє з кавовою машиною за допомогою сервісу GPRS, 
взаємодіє з віддаленим сервером контролю та керування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69720  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Душечкіна Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Технології оздоровлення та оптимізації стану 
ландшафтних комплексів малих річок Центрального Побужжя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69721  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грітченко 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови для студентів 
хореографічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
"ENGLISH FOR DANCE TEACHERS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69722  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови для студентів худіжніх 
спеціальностей вищих навчальних закладів "ENGLISH FOR 
ARTІSTS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69723  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови для студентів музичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів "ENGLISH FOR 
MUSICIANS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69724  
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Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Валентина 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 "Розвиток української навчальної термінології лексики 
у процесі розбудови національної системи освіти кінця ХІХ-поч. 1930 рр. 
ХХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69725  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Андрій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Атлетизм: з методикою викладання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69726  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Мельник Ольга Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки рівня інноваційного 
підприємництва в аграрному секторі економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69727  
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Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "BLUE EYES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69728  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "FOLLOW YOU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69729  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

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 "INTERLUDE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69730  
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Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Receiver"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69731  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Networked life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69732  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Mary"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69733  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "It makes me feel so right"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69734  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Impulse"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69735  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Go!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69736  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "I CAN FEEL YOU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69737  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "MORNING"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69738  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "WILD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69739  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "JOURNEY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69740  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Overloved"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69741  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Friend"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69742  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Iceland"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69743  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "SEA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69744  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "LONG LOOK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69745  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "The Recipe"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69746  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Dancing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69747  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "PRAY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69748  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр 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 "Ананас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісня жвава та ритмічна за темпом. Жанр пісні - жартівливий. Форма 
твору - куплетна: три куплети та приспів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69749  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Донечка моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69750  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Луганцева Дарина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Камін "Витинанка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69751  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьяненко Артем Вадимович  
 

Повне ім'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 "Обработка возражений покупателя по 
методике "СОВА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69752  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

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 "Методичні 
підходи до оцінювання економічно-вигідного та соціально- 
зумовленого енергетичного потенціалу дров'яної стовбурової 
деревини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані методичні підходи дозволяють кількісно оцінити 
економічно вигідний та соціально зумовлений енергетичний 
потенціал дров'яної стовбурової деревини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69753  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Талавиря Олександр Миколайович, 
Збарський Василь Кузьмович, Збарська Анна Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток овочепродуктового підкомплексу України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні і практичні аспекти підвищення економічної 
ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту. На 
основі вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвідів 
визначено її сутність та особливості. Запропоновано сучасну 
інтерпретацію змісту поняття "економічна ефективність 
овочівництва".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69754  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Збарський Василь Кузьмович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування конкурентоспроможного фермерського 
укладу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлюються питання сутності, місця і ролі фермерського укладу у 
вирішенні продовольчої проблеми, створенні нових робочих місць та 
пом'якшенні соціальної напруги в українському селі. Визначено 
основні напрями підвищення економічної ефективності виробництва 
та конкурентоспроможності продукції даної категорії господарства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69755  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Кайдик Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм вибору методу і технології відтворення 
лісів на еколого-лісівничих засадах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений алгоритм заліснення площ лісовідтворювального фонду 
на еколого-лісівничих засадах передбачає визначення порядку та 
особливостей відтворення лісових ресурсів у такій послідовності: 
вибір підходу, методу, способу і особливостей комплексу робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69756  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Наталія Анатоліївна, Бондарь Валерія Іванівна, 
Сальнікова Анна Валеріївна  
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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 оцінювання нанопрепаратів за показниками 
впливу на екологічну систему"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69757  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, Рогоза Костянтин Геннадійович 
 

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 "Об'єднання фахівців за видами діяльності в системі 
електронного дорадництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Об'єднання фахівців за видами діяльності в системі електронного 
дорадництва належать до інформаційно-консультаційних структур, 
що діють у будь-який час та у будь-якому місці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69758  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

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 "Методичні 
підходи до оцінювання технічно-доступного та екологічно-безпечного 
енергетичного потенціалу дров'яної стовбурової деревини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропоновані методичні підходи дозволяють оцінити технічно 
доступний та екологічно безпечний енергетичний потенціал дров'яної 
стовбурової деревини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69759  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арешкович Алла Олександрівна, Лазоришинець Василь Васильович, 
Петренко В'ячеслав Юрійович, Поворозник Микола Юрійович, 
Толстанов Олександр Костянтинович, Чермак Ігор Іванович, 
Яструбінський Василь Іванович, Яцюк Михайло Іванович, Яцюк 
Юрій 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 "Методика розрахунку вартості медичних послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика визначає механізм формування та алгоритм розрахунку 
вартості медичних послуг та вагових коефіцієнтів U-DRG груп в 
закладах охорони здоров'я України. Розрахунок вартості простих і 
комплексних медичних послуг проводиться найбільш точним 
методом покрокового зниження з простим механізмом його реалізації 
в закладах охорони здоров'я України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69760  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматенко Олександр Петрович, Бєлозьорова Оксана 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)  Стаття "Дослідження медикаментозного забезпечення 
військовослужбовців із бойовою хірургічною травмою у контексті 
маркетингового аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою удосконалення системи медикаментозного забезпечення      
при наданні оптимального рівня кваліфікованної хірургічної 
допомоги військовослужбовцям з бойовою хірургічною травмою 
проведений ретроспективний аналіз первинної медичної документації 
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військовослужбовців, що перебували на лікуванні у військових 
госпіталях. Сформований перелік лікарських засобів, здійснено 
маркетинговий аналіз асортименту препаратів, що використовувався 
на вищезазначеному етапі лікування, розглянуті основні тенденції 
розвитку вітчизняного ринку препаратів та перспективи його 
розширення у ключі формування державного оборонного замовлення. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69761  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Межибецька Інна Володимирівна, 
Сотнікова-Мелешкіна Жанна Володимирівна, Ліщенко Наталія 
Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення професійної готовності 
підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення готовності підлітків здійснити 
свій професійний вибір та отримання необхідних рекомендацій щодо 
корегування перебігу початкового етапу професійного самовизнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69762  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тропіна Ніна Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Учебный социолингвистический словарь-справочник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69763  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчально-методичний комплекс "Машини і 
обладнання та їх використання у тваринництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69764  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уланчук Володимир Семенович, Загребельна Ніна Іванівна, 
Аніщенко Галина Юріївна, Бурляй Галина Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік: основи ведення і 
методологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику викладено основи ведення і методологія бухгалтерського 
обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69765  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розенков Олексій Олександрович, Гришко Олександр Дмитрович, 
Кірданов Роман 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)  Опис бізнес-стратегії "Концепція розвитку прозорого ринку 
авторських та суміжних прав в Україні на базі сучасних 
інформаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізація системи дозволить зробити прозорими системи управління 
авторськими та суміжними правами та формування і розподілу 
винагороди за авторські та суміжні права.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69766  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Дмитро Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Финишная обработка тонкостенных и 
сложнопрофильных деталей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі представлено різні методи та інструменти для фінішної 
обробки тонкостінних і складнопрофільних деталей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69767  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внуков Юрій Миколайович, Гончар Наталя Выкторівна, Степанов 
Дмитро Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Исследование температуры размягчения и 
плавления волокон различных инструментов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі представлено спосіб вимірювання температури 
розм'якшення та плавлення волокон із різних матеріалів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69768  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Ачкасова Світлана Анатоліївна, 
Андрійченко Жанна Олегівна, Марамзіна Наталя Вікторівна  

 

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 "Методичні рекомендації до фахового тренінгу з 
електронного подання СПФМ Держфінмоніторингу України 
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 
моніторингу, із використовуванням програмного забезпечення 
"Експерт-ФМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму фахового тренінгу з електронного подання 
СПФМ Держфінмоніторингу України інформації про фінансові 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69769  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Дмитро Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Часы пик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про те, що якої б шаленої амплітуди не набували життєві  
труднощі й перешкоди...   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69770  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Семенченко Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "До питання 
оцінки аварійності на автомобільних дорогах економічних районів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуті питання, що стосуються швидких темпів 
автомобілізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69771  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Семенченко Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру  "Існуючі 
проблеми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовані існуючі проблеми щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69772  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
підходи щодо оцінки умов формування стану аварійності на території 
столичного економічного району"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуті методичні особливості територіальної оцінки 
стану аварійності на мережі автомобільних доріг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69773  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Урахування 
рівня автомобілізації та чисельності населення при аналізі аварійності 
на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовані урахування рівня автомобілізації та 
чисельності населення при аналізі аварійності на автомобільних 
дорогах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69774  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володько 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)  Науковий твір "Фібробетели - перспективні матеріали для 
будівельної індустрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені та досліджені нові резистивні композиційні матеріали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69775  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Туриця Юлія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
збільшення ресурсу використання універсальної моторно-
трансмісійної оливи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика присвячена вирішенню питань щодо збільшення 
терміну ефективного використання універсальної моторно-
трансмісійної оливи з метою підвищення надійності та довговічності 
трибосистем агрегатів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

105 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69776  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шургхулая Манана  
 

Повне ім'я або повне 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 електронних аукціонів "E.Trade"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для планування проведення закупівель товарів 
та послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69777  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилів Мар'яна Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Теоретично-методичний збірник "Техніка класичного та об'ємного 
нарощування вій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69778  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "MPiQube" ("MPiQ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69779  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Ключ Фібоноччі" ("MPiQFS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69780  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карачунський Володимир 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 "ФИЛОСОФИЯ ДВИЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ" ("КОНЦЕПЦИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69781  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МАМАС ФІЛЬМ 
ПРОДАКШЕН" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарний опис телевізійної програми "ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РОБОТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69782  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Убогов Сергій Геннадійович, Ветютнева Наталія Олександрівна, 
Федорова Людмила Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інтегративний підхід до побудови моделі 
забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного 
застосування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69783  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Вікторія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукво-освітнього характеру "АБЕТКА: ЛІТЕРИ І 
ЗВУКИ/ ABC: LETTERS AND SOUNDS/ АЛФАВИТ: БУКВЫ И 
ЗВУКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69784  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Валерій Іванович, Буяк Надія Андріївна, Шовкалюк Марина 
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 "Економічно доцільний тепловий захист будівлі з 
різними джерелами теплоти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69785  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Валерій Іванович, Буяк Надія Андріївна, Суходуб Ірина 
Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі теплового комфорту та енергоспоживання 
будівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69786  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

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  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69787  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могилевська Ольга Юріївна, Штанько Олексій Ігорович  
 

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)  Навчальний посібник "ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69788  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музики та пісень "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69789  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладій Катерина Вікторівна (Kate Miracle)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Close your eyes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69790  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

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 "Електронна торгова система "Торговий 
сервер "Біржа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69791  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

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 "ІНКУРС24"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69792  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина 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)  Наукова стаття "Підготовка філологів магістерського рівня в 
Україні та Світі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69793  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина 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)  Наукова стаття "Підготовка філологів магістерського рівня в 
контексті технологічного підходу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69794  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Тетяна Вадимівна  
 

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 "Оцінка та формування економічної стійкості 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Базисним підходом до розбудови місця та ролі економічної стійкості 
підприємства є його відношення в цілому до сталого розвитку. 
Відокремлений особливий напрямок вивчення категорії "економічна 
стійкість", що поєднує різні, але взаємодіючі між собою структури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69795  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибаков Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет кредитування" ("Інтернет 
кредитування")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69796  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Анастасія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Віщі сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69797  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьна Олена Дмитрівна, Філатова Ольга Федорівна, Мінець 
Тетяна Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Картини виготовлені за 
технологією рукоділля "Клаптикарство" (2015-2016 рр.)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69798  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Дмитро Олегович, Ягелло Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних щодо місць зберігання аграрних продуктів в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних являє собою сукупність даних про суттєві характеристики 
зернових елеваторів та складів України з вказанням географічних 
координат кожного з них.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69799  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Дмитро Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІ ТЕХНОЛОДЖІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Алгоритм перенесення даних по місцях зберігання аграних 
продуктів" ("Алгоритм перенесення даних по місцях зберігання 
аграних продуктів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69800  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустовіт Лілія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція малюнків "Любов до міст України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція присвячена символам українських міст, особливо Києва та 
Одеси у вигляді каштанів та  плавців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69801  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Бражник Костянтин 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)  Опис методу "Метод стиснення/відновлення інформаційних сигналів 
на основі аналізу та синтезу функціональних зв'язків вейвлет-
коефіцієнтів за рівнями декомпозиції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69802  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Бражник Костянтин 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)  Опис методу "Метод пірамідальної реконструкції (відновлення) 
стиснених інформаційних сигналів на основі алгоритму Малла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для дослідження обрані три характерні типи графіків електричного 
навантаження для промислового підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69803  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Михайло Олексійович, Мордюк Богдан Миколайович, 
Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, Бурмак 
Андрій 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)  Твір наукового характеру "Механічне легування поверхні 
алюмінійового сплаву Д16 ультрозвуковим обробленням залізним 
бойком в різних середовищах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено процес зміцнення поверхневих шарів сплаву Д16, 
обумовленого еволюцією структури та масоперенесенням Fe, 
спричинених ультразвуковим ударним обробленням бойком з армко-
Fe на повітрі в інертному середовищі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69804  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Михайло Олексійович, Мордюк Богдан Миколайович, 
Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, Бурмак 
Андрій Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Технологія синтезу деформаційних 
нанокомпозитів на поверхні легких конструкційних сплавів 
ультразвуковим ударним обробленням в різних середовищах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджений вплив ультразвукової ударної обробки в інертному 
середовищі на структуру, фазовий склад та мікромеханічні 
властивості композиційних покриттів, сформованих введенням у 
поверхневі шари алюмінієвого сплаву Д16 .  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69805  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ченцов Віталій Євгенійович  
 

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 "Джобер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69806  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Геннадійович, Романенко Світлана 
Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬО 
ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69807  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"ПРИБЛИЗНЕ РІВНЯННЯ КРИВОЇ ОБРИСУ ГНУЧКОГО 
СТАЛЕВОГО БУНКЕРУ У ВИГЛЯДІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЯДУ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69808  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Геннадійович, Романенко Світлана 
Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ПІДСИЛЕНИХ ЗОВНІШНЬОЮ 
АРМАТУРОЮ ЗГИНАНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69809  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  
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                                                            "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ" З 
ДИСЦИПЛІНИ "ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69810  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Наталія Вадимівна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяче оповідання "Путешествие маленького слоненка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69811  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоновська Людмила Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Con amore"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса написана за мотивами біографії Уінстона Черчілля, в якій автор 
згадує своє дитинство, навчання і службу в армії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69812  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Декоративна облицювальна 
плитка "Австрійська цегла з клеймами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69813  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька Алла Вячеславівна, Філіппова Світлана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Проблемні питання моніторингу процесу 
формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 
компаніями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69814  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бураков Віталій Вікторович, Бураков Денис Віталійович, Бураков 
Валерій Віталійович  

 
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)  Літературний письмовий твір технічного характеру 
"Тісторозкачувальна машина Valburden"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69815  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Радіонова Вікторія 
Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи "Правове 
регулювання трудових відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69816  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Бондарчук Геннадій Вадимович, 
Комар Лілія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
"Фармацевтична опіка хворих з патологією шлункового тракту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69817  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька Алла Вячеславівна, Юдін Михайло Айзікович, Філиппова 
Світлана Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм формування вартості електроенергії в 
енергосистемі України: інструментарій обліково-аналітичного 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69818  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філиппова Світлана Валеріївна, Масленніков Євген Іванович, 
Побережець Ольга Валеріївна, Черкасова Світлана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звітність підприємств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69819  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Куліковський Ігор 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 "Інтелектуальна система розпізнавання 
зображень на основі нейронечіткої мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69820  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалова Вікторія 
Олексіївна, Хмелевський Микола 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)  Брошура "Контент-аналіз аптечних закладів комунальної форми 
власності Харківської області: Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69821  
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Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій 
Володимирович, Осинцева Аліна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Оригінальні та генеричні лікарські засоби: навчально-
методичний посібник для самостійної роботи провізорів-інтернів, які 
проходять навчання за спеціальністю "Загальна фармація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить 4 розділи, питання для підсумкового контролю 
знань та еталони їх відповідей, матеріал для практичних занять, 
список літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69822  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецький Валентин 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)  Казка "Пригоди капітана Бенні Бака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69823  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Наповнення веб-сайту Santehimport.com"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69824  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмащук Юрій 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)  Малюнок "Український дім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69825  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циркалюк Маргарита Сергіївна (Marguerite)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Run"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69826  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, 
літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Любовь никогда не перестает"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69827  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ігор Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для програматик-
закупівлі показів реклами "Bid Robot DSP" ("Bid Robot DSP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69828  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Марченко Віра Григорівна, 
Цодікова Ольга Анатоліївна, Корж Олександр Миколайович, 
Горецька Наталія Вікторівна, Бринцова Світлана Сергіївна, Лаврова 
Єлизавета Василівна  

 

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)  Цикл сценаріїв симулятивних тренінгів "Стандартизований пацієнт" 
із залученням акторів в процесі післядипломного навчання лікарів 
загальної практики-сімейної медицини (ЛЗПСМ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69829  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Марченко Віра Григорівна, 
Цодікова Ольга Анатоліївна, Корж Олександр Миколайович, 
Бринцова Світлана Сергіївна, Лаврова Єлизавета 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)  Програма циклу тематичного удосконалення "Симулятивні 
технології в післядипломному навчанні лікарів за методикою 
"Стандартизований пацієнт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69830  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Родіонова Катерина Олександрівна, Палій 
Андрій Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Наково-обґрунтовані характеристики деяких умов, 
які впливають на ефективність дезінфекції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69831  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федосєєв Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для діагностики больових 
синдромів у хворих на розсіяний склероз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69832  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна, Лінський Ігор Володимирович, 
Бараненко Олексій Валерійович  
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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 "Динаміка взаємозв'язків між захворюваністю та 
поширеністю на залежність від алкоголю та інших психоактивних 
речовин в Україні за 1999 - 2013 р.р."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69833  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейко Валентина 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 "Спосіб моделювання "сімейних" форм 
експериментального розсіяного склерозу в залежності від типу і 
ступеня спадкової обтяженості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69834  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Шмулевич Павло Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Компетентности и ителлектуализация управления как 
ключевые факторы экономического роста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69835  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробкін Денис Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка етикеток "Теплоходоносії для систем опалення та 
охолодження (тм Defreeze, Econord, Econord Solar, Sunway). Засоби для 
видалення очистки систем опалення та охолодження (тм Promyvach) 
та протиожеледні матеріали Deice, ПГМ Бішофіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69836  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробкін Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка проектів технічних умов "Теплоходоносії для систем опалення 
та охолодження (тм Defreeze, Econord, Econord Solar, Sunway). Засоби 
для видалення очистки систем опалення та охолодження (тм 
Promyvach)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69837  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробкін Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка проектів технічних умов "Протиожеледні матеріали Deice 
(Deice Power, Deice Ultra, Deice Mix Green, Deice Mix Blue), ПГМ 
Бішофіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69838  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгомиров Леонард Каролевич  
 
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 "МЕЧТА СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69839  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаболтас Олена Юліївна  
 
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 "Збірник зображень 
упакування продукції під торговельною маркою "PORT SALUTE" 
("PORT SALUTE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69840  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаболтас Олена Юліївна  
 
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 "Збірник зображень 
упакування продукції під торговельною маркою "PASTA GRANDE" 
("PASTA GRANDE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69841  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаболтас Олена Юліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник зображень 
упакування продукції під торговельною маркою "КОЗАЧОК" 
("КОЗАЧОК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69842  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаболтас Олена Юліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник зображень 
упакування продукції під торговельною маркою "Славолия" 
("Славолия")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69843  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна, Сологор Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів IV 
рівня акредитації "Латинська мова з основами рецептури і клінічної 
термінології"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69844  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Про деякі соціальні, психологічні та педагогічні 
аспекти навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних 
закладах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69845  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касатонова Інна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Огляд існуючих 
автоматизованих систем управління ресурсами підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69846  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Про облік факторингових 
операцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69847  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Тетяна Вячеславівна   
 

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 "Налог на добавленную 
стоимость: интеграция правил взымания в Украине в Европейскую 
систему налогообложения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69848  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагер Людмила Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до діагностики стану внутрішніх 
комунікацій промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69849  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сигида Любов Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний 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)  Науковий твір "Методичний підхід до перевірки маркетингових 
каналів на відповідність специфіці продукції інноваційно активних 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69850  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахова Катерина 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)  Монографія "На алтарь призвания: очерки о педагогических 
династиях Харьковщины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69851  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахова Валентина Іларіонівна, Астахова Катерина 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)  Монографія "Служение отечеству и долгу: очерки о жизни и 
деятельности ректоров харьковских вузов (1805-2004 годы)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69852  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГЛІЯ ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу "КТМ" 
"Мережеве програмне забезпечення серверу" ("СПЗ ІУТК "КТМ" 
"МПЗС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для збору телеметричної інформації і керування 
кінцевим обладнанням на різних ієрархічних рівнях побудови 
локальних та територіально-розподілених мереж збору інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69853  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрей Восточный (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 режиме ожидания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69854  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрей Восточный (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 "Шанс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69855  
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Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Андрій Володимирович (Андрей Восточный)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Между Адом и Раем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69856  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнисюк Наталія 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 "Подорож у світ Грамоти". 
Логопедичний зошит № 1. Вправи для корекції дисграфії" 
("Логопедичний зошит № 1 "Подорож у світ Грамоти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зошит призначений як навчальний матеріал для роботи з дітьми, які 
мають порушення читання та письма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69857  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнисюк Наталія 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 "Подорож у світ Грамоти". 
Логопедичний зошит № 2. Вправи для корекції дисграфії" 
("Логопедичний зошит № 2 "Подорож у світ Грамоти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69858  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнисюк Наталія 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 "Подорож у світ Грамоти". 
Логопедичний зошит № 3. Вправи для корекції дисграфії" 
("Логопедичний зошит № 3 "Подорож у світ Грамоти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69859  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнисюк Наталія 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 "Корекція дисграфії, конспекти 
занять для логопеда" ("Корекція дисграфії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69860  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Падалка Жаннет (псевдонім)  
 
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)  Рукопис книги "BEAUTY - НАСТРОЙКА. Еженедельник-тренажер 
директора салона красоты"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69861  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Храмовий комплекс по 
вулиці Центральній, 146 в селі Припруття Новоселицького району 
Чернівецької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69862  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горащенко Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, 
креслення, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект "Концепція, ескізний проект і Бізнес-Модель по 
проекту будівництва готельно-рекреаційного комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69863  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіцина Єлизавета Євгеніївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом та художнє оформлення "Концептуальна модель 
крісла "Перлина морів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69864  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітинська Віра Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІЄСА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір рекламного характеру "Найнижча ціна 
зараз. Сервіс назавжди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69865  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумінський Генрік Генрікович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Устройства для 
получения электрической энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69866  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Андрій Євгенович  
 

Повне ім'я або повне 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 регістр "Реєстраційна картка 
пацієнта з епілептичними нападами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для створення бази даних хворих на епілепсію 
серед дорослого та дитячого населення з метою вивчення 
епідеміологічних та патоморфологічних особливостей епілепсії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69867  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 туалетного паперу "W. 
Roll"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69868  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 туалетного паперу 
"Wagon"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69869  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Ваза "Chimney 4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69870  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 "Chimney 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69871  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 "Chimney 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69872  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Валерій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Система Кушнира (Kushnir's system)"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69873  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 "Chimney 5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69874  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 "Chimney 6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69875  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

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 "Masubi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Рукомийник виготовлений зі сталі та кераміки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69876  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
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 "Nabro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рукомийник виготовлений зі сталі та кераміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69877  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
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 "Teide"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рукомийник виготовлений зі сталі та кераміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69878  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
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 "Etna"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Рукомийник виготовлений зі сталі та кераміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69879  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
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 "Ваза "Invariant"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ваза виготовлена з банки, бетону та дерева.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69880  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
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 "Chimney 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ваза, виготовлена з кераміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69881  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селіванова Наталя Миколаївна, Філиппова Світлана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Управління розвитком інноваційно-активного 
промислового підприємства на засадах контролінгу: нові реалії та 
завдання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69882  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філиппова Світлана Валеріївна, Юдін Михайло Айзікович, Мелих 
Ольга Володимирівна, Селіванова Наталя Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційний контролінг в діяльності 
промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69883  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт P_Plan_5x5_13" 
("P_Plan_5x5_13")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69884  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотов Олексій 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)  Креслення "Пляшка - graal - 1000"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69885  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Тамара 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)  Малюнок "Герб Тамари Колесник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69886  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилюк Валерій Омелянович, Кузьмін Валерій Юрійович, 
Кузьмінський Іван Володимирович, Максименко Максим 
Анатолійович, Крилюк Олена Евгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська рада 
реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Домедична допомога при мінно-вибуховій 
травмі" ("Домедична допомога постраждалим внаслідок мінно-
вибухової травми")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69887  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Алла Іванівна, Поліщук Євгенія Анатоліївна, Сибірянська 
Юлія Володимирівна, Рудик Наталія Василівна, Диба Олександр 
Михайлович, Осадчий Євгеній Сергійович  

 

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 "Модель ідентифікації та оцінки ефективності 
інноваційної компоненти в інвестиційному проекті (на основі аналізу 
системи критеріїв)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69888  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусак Алла 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)  Кіносценарій "Випробування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69889  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "Diamant 13 jewelry factory" ("Diamant")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69890  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Наталя Олексіївна, Ріжняк Ренат Ярославович  
 

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)  Збірка наукових творів "Змістовно-аналітичний огляд наукових 
розробок з курсу "Основи ґендерних досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69891  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сугейко Любов Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Каліграфія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69892  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Василь Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В зиму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69893  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагрибельна Інна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Самостійна робота в системі підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до навчання української мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69894  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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 "Говорите о любви родным и близким"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69895  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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 "Коханка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69896  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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)  Слова до пісні "Мої бажання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69897  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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 "Згадуй мене"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69898  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олександр Владиславович  
 

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 "Колебания элементов конструкций"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто вплив акустичних навантажень на елементи конструкції 
літальних апаратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69899  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Лариса Миколаївна  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчання грамоти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69900  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інтерактивний навчальний посібник 
"Математика. 1 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69901  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інтерактивний навчальний посібник 
"Математика. 2 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69902  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примаченко Іван Федорович  
 

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)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Картини Примаченка 
Івана Федоровича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів образотворчого мистецтва включає такі твори: 
Батьківський соняшник (41 Х 58, 2016 р.); Букет квітів веснянок (76 Х 
56, 1998 р.); Буслик походжає... (41 Х58, 2016 р.); Ввечері лелеки... (41 
Х 58, 1995 р.); Весняні маки (41 Х 58, 2014 р.); Голубка (42 Х 30, 1998 р.); 
Звір Гнидник... (71 Х 56, 2006 р.); Звір закурив люльку... (41 Х 58, 2016 р.); 
Звір здивований... (41 Х 58, 2002 р.);  Звір-красунчик... (56 Х 76, 2009 р.); 
Звір на вигляд злий... (61,5 Х 84, 1999 р.);  Звір у лузі... (56 Х 71, 1999 р.); 
Квіти весни (41 Х 58, 1998 р.); Квіти молодим матерям (56 Х 76, 2010 р.); 
Кочубарка на квітах (41 Х 58, 2007 р.);  Кузня (41 Х 58, 1994 р.); 
Куропатка (42 Х 30, 2012 р.); Летить галка... (42 Х 30, 2010 р.); 
Морська качка (41 Х 58, 2016 р.); Мудра птаха (42 Х 30, 2015 р.); 
Мудрий ворон (42 Х 30, 2016 р.); Петро ведмедя... (42 Х 30, 2014 р.); 
Пішов дядько в ліс... (42 Х 30, 2013 р.); Пташка по полях літає... (41 Х 
58, 2016 р.); Птиця-красуня... (41 Х 58, 2016 р.); Роман так свого коня 
полюбив... (41 Х 58, 2012 р.); Сидить Марусина і рушник вишиває (41 
Х 58, 2009 р.); Сіла пташка... (42 Х 30, 2009 р.); Соняшник (41 Х 58, 
2011 р.); Старий коваль... (42 Х 30, 2012 р.); Степан поле оре... (42 Х 30, 
2013 р.); У вишневому садочку... (56 Х 74,5, 2016 р.); Українська 
носатка (41 Х 58, 2016 р.); Цей птах свататься іде... (41 Х 58, 2016 р.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69903  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Олайті Сервіс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Zillya! Total Security"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69904  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Олайті Сервіс" 
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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 "Zillya! Антивірус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69905  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Григорій Васильович, Духницький Володимир Богданович, 
Бойко Наталія Іванівна, Саяпін Сергій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Експертна система "Мікотоксикози тварин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69906  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Андрій Іванович, Ковальчук Іван Платонович  
 
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 "Науково-методичні засади укладання тематичного 
змісту карт в електронному великомасштабному геоекологічному 
атласі річково-басейнової системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69907  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданець В'ячеслав Анатолійович, Ковальчук Іван Платонович, 
Михальчук Наталія Сергіївна  
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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 "Тематичний зміст електронного великомасштабного 
атласу стану і використання земель навчально-дослідних 
господарств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69908  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акбаш Катерина Сергіївна, Авраменко Ольга Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Змістовно-
аналітичний огляд наукових розробок з курсу "Статистичні 
показники гендерної рівності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69909  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубко Валентин Володимирович, Колодний Володимир 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна система виявлення 
переважань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма може використовуватись у багатьох сферах діяльності 
людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69910  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ФАЙКА-ЛЮЛЬКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69911  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ПАМ'ЯТАЮ, ЯК НИНІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69912  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Юлія 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)  Партитура у 2-х частинах "До неба рукой подать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69913  
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Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярощук Сергій Володимирович, Аксьонов Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "До неба рукой подать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69914  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Музика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69915  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоновська Людмила Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Маестро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69916  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайковський Денис Володимирович, Орєхов Олег Русланович, 
Войтко Вікторія Володимирівна, Пасічник Андрій Віталійович, 
Борисенко Іван Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток для збору, аналізу та передачі даних 
з крісла InteliWheelChair на сервер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Додаток забезпечує: збір даних з датчиків підключення до операторів 
крісла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69917  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Комар Вячеслав Олександрович, 
Кравчук Сергій Васильович  

 
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 "Морфометрія графіка електричних 
навантажень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення основних морфометричних 
параметрів графіка електричних навантажень. Аналіз графіка 
навантаження в програмному комплексі дає можливість визначити 
інтегральні показники, такі як округлість, компактність, видовження 
та випуклість, що характеризують нерівномірність графіка 
електричних навантажень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69918  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерисюк Віктор Дмитрович, Лебеда Володимир Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мале приватне підприємство виробничо-комерційна фірма 
"АгроСофт" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АС-Комплекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма автоматизує ведення бухгалтерського обліку в повному 
обсязі на підприємствах та установах. Це повноцінна клієнт-серверна 
програма, що дозволяє користувачам працювати з програмою як по 
локальній мережі, так і через інтернет.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69919  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

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 "Зображення логотипу "ЦІЛЬНОГОРІХОВИЙ 
ДЖАЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання при організації рекламної 
компанії, збуту та іншої діяльності, пов'язаної з маркетингом цукерок, 
шоколаду та інших виробів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69920  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Познахарєв Сергій 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 "АЙКИДО ДЛЯ ГАЙДЗИНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69921  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Простаков Михайло Юрійович  
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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 "Тексты для аутогенной тренировки 
(медитации) "Поток Любви"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69922  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович, Медведєва Валерія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Let's risk it all"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69923  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапов Владислав Юрійович, Вертюх Ярослав Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Манящая улыбка Домино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69924  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

157 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Варто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69925  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло 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 "Залежність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69926  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло 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 "Молодість"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69927  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

158 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Потоки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69928  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
"Державний бюджет" ("АІС "Державний бюджет")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечення збору, обробки та накопичення інформації про 
виконання державного бюджету України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69929  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "Місцеві 
бюджети" ("ІАС "Місцеві бюджети")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечення збору, обробки та накопичення інформації про 
виконання місцевого бюджету України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69930  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович  
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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 "Додаткові модулі до комп'ютерної програми 
"Єдина інформаційна система управління бюджетом" для місцевих 
бюджетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69931  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

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 учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний літературний письмовий твір "ПРАКТИКА 
БИОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИ"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор виявив та розробив опис феноменів мінімального бар'єра та 
біодинамічної нейтралі, показав напрямки їх можливого застосування 
у сприянні протіканню біодинамічних процесів та їх впорядкуванню. 
Метод є оздоровчим і спрямований на функціональну оптимізацію 
системи, може застосовуватись в оздоровчій практиці, в реабілітації, в 
педагогіці, ергономіці, геронтології, медицині, спорті, спецпідготовці, 
в практиці самовдосконалення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69932  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авєріна Владлєна Ігорівна  
 

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 цикла семинаров "Портрет Сложного Пациента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма має розділи: Эстетическая гинекология; Метаболический 
синдром; Аллергология; Психология; Дерматоонкология; 
Иммунология; Эстетическая медицина: Социально-значимые зоны. 
Цикл семінарів передбачає розгляд анатомічних особливостей кожної 
зони, вікових змін і протоколів корекції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69933  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопішина Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості обліку та оподаткування доходів 
підприємств туристичної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доведена необхідність використання специфічних облікових процедур 
з метою вірного відображення доходів операційної діяльності на 
рахунках бухгалтерського обліку підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69934  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організація обліково-аналітичної підтримки 
розвитку логістичних систем на основі процесного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані рекомендації, що ґрунтуються на застосуванні 
поопераційної системи обліку та розподілу витрат з подальшою 
консолідацією інформації щодо витрат за кожним бізнес-процесом.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69935  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопішина Олена Вікторівна, Дзьобко Ірина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Обліково-аналітичне обґрунтування політики 
державного регулювання ринку туристичних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі оцінювання та аналізу адміністративно-територіальної 
локалізації туристичних ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69936  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельніков 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 "Комплексне управління підприємством та 
онлайн торгівлею"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це сучасний та зручний у використанні інструмент для 
ухвалення рішень, пов'язаних з управлінням складом підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69937  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобець Віталій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Мікроекономіка з використанням 
інформаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику розглядаються моделі мікроекономічної теорії 
споживання, виробництва і витрат, ринкових структур та економіки 
добробуту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69938  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GIS K-MINE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення повного циклу, інформаційно-технологічна 
платформа, графічне середовище для роботи з 3D-об'єктами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69939  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голованчук Ігор Павлович, Величко Володимир Леонідович  
 
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 "Graph Solver"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для розв'язування основних типів задач з дисципліни 
"Нарисна геометрія". 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69940  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Три сльози янгола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Анастасія Журавльова не знала, чим закінчиться просте відрядження 
її чоловіка. Також, як і не підозрювала, про що мовчить знайдена 
лялька, і що приховує дивний дорогий подарунок, присланий донечці. 
У що потрібно повірити героїні, про що дізнатись, щоб врятувати 
коханого? Та яке кохання може перебороти усе на світі?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69941  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Павло 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)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Сценарий 
составления, разработки, постановки и отработки задач для 
автоматизированных и автоматических систем, машин с числовым 
программным управлением, осуществляющих термические, 
оптические, химические и механические процессы обработки или их 
комбинации, предназначенные для формирования, формовки и 
придачи необходимых свойств и/или положения в пространстве 
объектам взаимодействия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є сценарієм складання, розробки, постановки та відпрацювання 
завдань для автоматизованих і автоматичних систем, машин з 
числовим програмним управлінням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69942  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Протоенергія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропоновано універсальний інтегральний вираз сумарної густини 
енергії будь-якої фізичної системи: потенціальної енергії, кінетичної 
енергії, енергії дисипації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69943  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корф Віктор Сергійович  
 

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)  Літературний письмовий трів з ілюстраціями "Політико-економічна 
гра "Держава Ексампей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відображає нинішню систему суспільно-політичних відносин, 
спрямованих на здобуття та утримання влади і сфер впливу на  
економічні, політичні та релігійні процеси. Ролі гравців визначають їх 
певне коло прав та обов'язків щодо інших гравців. Гравцями 
створюється власна політична історія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69944  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояр Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Трансформація бюджетної моделі ЄС в умовах 
глобальної фінансової турбулентності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено наднаціональний бюджетний процес як феномен 
сучасного глобалізованого світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69945  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строгая Галина (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)  Літературний письмовий твір "Моно-пьеса "Я - твой сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій п'єси у жанрі трагікомедії. Головна героїня Ольга - 
безтілесна нічна сутність, яка приносить людям сновидіння і керує 
ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69946  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Оксана Миколаївна, Прокопенко Сергій Васильович, 
Черешнюк Ігор 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'ютерна програма для прогнозування 
можливості виникнення пубертарних маткових кровотеч"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Використання програми надає можливість прогнозувати вірогідність 
виникнення пубертарних маткових кровотеч у дівчат віком від 14 до 
18 років, в залежності від конституціальних показників та 
сонографічних параметрів матки і яєчників та гормонального фону в 
різні фази менструального циклу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69947  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борц Ігор Львович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  П'єса "Ледяное сердце - горячие сердца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір написаний у жанрі сучасного реп-ремейку за мотивами "Снігової 
королеви" Х.К. Андерсена.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69948  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кацалап Андрій Вікторович, Лущик Віктор Вікторович, Годиш 
Павло Іванович, Фролов Юрій Зіновійович, Головко Ігор 
Геннадійович, Іщук Юрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Елекс Європа" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль Планування Комплексної 
інформаційної системи #DigitalAgriBusiness"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для користувачів - головних агрономів, для 
планування весняно-польових та осінньо-польових робіт. Забезпечує 
створення робочого плану для управління сільськогосподарськими 
ресурсами в максимально ефективний спосіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69949  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
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 третьи пятьдесят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки ввійшли твори, що були написані у 2016 році у місті Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69950  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Realty Planet" ("Realty Planet")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69951  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луньков Сергій Миколайович, Іванова Олена Вікторівна, 
Нестеренко Ірина Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича 
фірма "ГРІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
"АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
СЕКРЕТАРІАТУ РАДИ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДГОТОВКИ І ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД 
РАДИ НОРМАТИВНИХ ТА ІНШИХ АКТІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для застосування органами місцевого 
самоврядування для автоматизації робіт з виконання обов'язків 
депутатів місцевих рад, працівників виконавчого комітету з 
підготовки та прийняття рішень ради.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69952  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усов Віктор Володимирович (USOV)  
 

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 "Ты в пути своём найдёшь ответ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі пісні: "Ты в пути своём найдёшь ответ", "Я 
слышу", "Бей в барабаны, бой", "Ангел мой", "Пойдём со мной".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69953  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
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 "Контрольный выстрел" ("Контрольный")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69954  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульчицька Світлана Дмитрівна (Наташа Помідоркіна), Мохнач 
Костянтин Владиславович, Яна Воїнова (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)  Художній фільм "Художественно-документальный 
кинотерапевтический експеримент "Результат поиска" (1 частина)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жінка-фотограф працює портретистом, намагається знайти роботу з 
предметами та їх художньої зйомки. Зустрічає непорозуміння з боку 
оточення, але не відмовляється від мрії. На шляху своїх пошуків 
знаходить різні варіанти роботи і навіть особисте щастя. Коли все 
здається зруйнованим, приходить несподіване рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69955  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
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 - орден ЄДНІСТЬ 
ТА ВОЛЯ"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

169 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Орден має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами, 
який з'єднується з прямокутною колодкою, обтянутою стрічкою з 
повздожніми кольоровими смужками. В центрі ордена - Герб України. 
По периметру ордена - стрічка з написом "З'ЄДНАЙМОСЯ БРАТТЯ 
ЗА ВОЛЮ І СЛАВУ НАРОДУ НАШОГО І БУДЕМО ЄДИНІ". На 
реверсі ордена - номер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69956  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

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 
ВІДВАГУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздожніми кольоровими смужками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69957  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

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 
СУМЛІННУ ПРАЦЮ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. Знизу 
медалі ліворуч зображення лаврової гілки. Вище гілки, на тлі 
стилізованих променів, розташований Герб України. Під гербом напис - 
"ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ". На реверсі медалі -  вінок Нарбута (по 
колу), контур України та номер.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69958  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

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 ГІДНІСТЬ ТА ПАТРІОТИЗМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
медалі на бордовому фоні - Герб України та фігури козака та лева. Під 
гербом стрічка з написом "В ЄДНОСТІ СИЛА ДЕРЖАВИ" та 
колоски пшениці, скріплені кетягом калини. На реверсі медалі -  
вінок Нарбута, контур України та номер.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69959  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

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 - відзнака  
                                                            ЗА ЗАСЛУГИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відзнака має форму кола, на яке накладено рівносторонній бордовий 
хрест з розбіжними сторонами, що з'єднується з прямокутною 
колодкою, обтянутою стрічкою з повздожніми кольоровими 
смужками. В ценрті відзнаки - емблема ВГО "Звитяга". По колу 
відзнаки - вінок Нарбута. На реверсі ордена - Герб України та номер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69960  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Павло Олександрович (Любомир Богоявленский)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Учение Любомира Богоявленского"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метафізичне, релігійно-філософське вчення світогляду учасника 
"Битви екстрасенсів 17".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69961  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучур Максим Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕНЕРІКС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління автоматизованими 
парковками "RiverPark"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для приймання вхідних сполучень від стійок 
контролю проїздів та терміналів сплати, обробки запитів на 
дозвіл/заборону проїздів автомобілів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69962  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борис Байков (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)  Повість "Ретро-быль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69963  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

172 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Ave Maria"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69964  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Глазунов Дмитро 
Олегович, Кравченко Андрій В'ячеславович  

 

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 "SMS-Маяк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий простий та зручний сервіс, який дозволяє легко відстежувати 
записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69965  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Мясной Пирог"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69966  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сітдіков Микита Вінерович, Антонець Яна Юріївна, Гелюх 
Олександр Олександрович, Назінян Лєвон Арменович  

 
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 (чорна комедія) "5 хвилин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69967  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Конституційне право зарубіжних країн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Видання являє собою комплекс навчальних матеріалів до данної 
дисципліни, що є обов'язковою для викладання у вищих юридичних 
закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Зміст та структурна побудова 
навчального посібника обумовлені потребами юридичної освіти на 
сучасному етапі і спрямовані на впровадження новітніх технологій 
навчання в освітньому процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69968  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латигіна Алла Григорівна, Буленок Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Базовий курс англійської мови для психологів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою підручника є цілісне і послідовне засвоєння англійської 
граматики, професійної лексики, а також формування у студентів 
об'ємного тематичного англомовного словника з бізнесу та психології. 
Призначено для студентів, які здобувають освітній ступінь 
"бакалавр" за напрямом підготовки "Психологія", а також для всіх, 
хто бажає вдосконалити англійську мову фахового спрямування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69969  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Наталія Петрівна, Гордієнко Тетяна Миколаївна, 
Мельничук Марина Володимирівна, Глубокий Валентин 
Миколайович, Белякова Вікторія Павлівна, Маслова Наталя 
Олександрівна, Нетребчук Лариса Олександрівна, Гербич Людмила 
Анатоліївна, Степаник Альона Олександрівна, Анісімова Лідія 
Леонідівна, Бусько Катерина Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління ризиками банку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику визначено ступінь, елементи, фактори 
банківських ризиків, розкрито зміст кількісних і якісних методів 
оцінки ризиків та методичні підходи до їх класифікації. Викладено 
основні положення Базельського комітету з банківського нагляду 
щодо достатності капіталу на покриття ризиків банку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69970  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Наталія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Державні закупівлі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сутність, процедури та способи здійснення державних 
закупівель, організацію діяльності комітету з конкурсних торгів,  
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питання контролю за державними закупівлями та відповідальності за 
порушення законодавства при їх здійсненні, документацію з 
конкурсних торгів, форми оголошення про проведення торгів та 
запрошення до участі в них. Наведено питання для самоконтролю, 
ситуаційні та тестові завдання, глосарій.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69971  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Світлана Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та 
методологія обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено теоретичні засади формування соціальної 
відповідальності бізнесу, соціальні аспекти еволюції та соціально-
орієнтовані концепції бухгалтерського обліку, викладено теоретичні 
основи і методологічні засади бухгалтерського обліку на соціально 
відповідальному підприємстві та складання нефінасової звітності. 
Запропоновано інноваційний підхід до бухгалтерського обліку на 
соціально відповідальному підприємстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69972  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєць Катерина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціальна політика в Україні (у 90-х роках ХХ ст.)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія містить аналіз основних напрямів соціальної політики в 
Україні впродовж 1990-х років та чинників, які впливали на розробку 
та реалізацію державних соціальних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69973  
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Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управлінський облік у торгівлі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено актуальні проблеми теорії, методології та 
практики управлінського обліку на підприємствах торгівлі, а також 
основні тенденції розвитку управлінського обліку. Представлено 
матеріали досліджень щодо стану впровадження та результативності 
управлінського обліку на підприємствах торгівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69974  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лементов Олег 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)  Літературний письмовий твір "Бытие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За основу взято уривок Старого Заповіту, що оповідає про час, 
проведений Мойсеєм на Горі Бога (тут це храм Хатхор).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69975  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "БИОФАРМАЦИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У підручнику містяться сучасні відомості з біофармації: основні 
терміни і поняття; фармацевтичні фактори та їх зміст; біологічна 
доступність лікарських речовин; фармако-технологічні методи оцінки 
розпадання, розчинення і вивільнення лікарських речовин із 
лікарських препаратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69976  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "БІОФАРМАЦІЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику містяться сучасні відомості з біофармації: основні 
терміни і поняття; фармацевтичні фактори та їх зміст; біологічна 
доступність лікарських речовин; фармако-технологічні методи оцінки 
розпадання, розчинення і вивільнення лікарських речовин із 
лікарських препаратів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69977  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Олайті Сервіс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Zillya! Internet Security for Android"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69978  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Олайті Сервіс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Zillya! Mobile Antivirus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69979  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

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 з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Масленица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір написаний як п'єса для фортепіано, але по бажанню 
виконавця може бути імпровізація на задану музичну тему та 
гармонію по вказаним ладам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69980  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ПРАКТИКУМ ПО БИОФАРМАЦИИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум по біофармації призначений для аудиторної роботи 
студентів.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69981  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

179 

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 з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Осень. Падающие листья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір написаний як п'єса для фортепіано, але за бажанням 
виконавця може бути імпровізація на задану музичну тему та 
гармонію по вказаних ладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69982  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Зима. Хрустальные грёзы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Співуча, лірична мелодія широкого дихання, надзвичайно ніжна і 
прозора, лягла в основу п'єси.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69983  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Ритмы моря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір написаний як п'єса для фортепіано, але за бажанням 
виконавця може бути імпровізація на задану музичну тему та 
гармонію по вказаних ладах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69984  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій 
Володимирович, Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система збору даних про дії користувачів 
інформаційного ресурсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення безпеки зберігання даних за 
рахунок фіксації подій, важливих з точки зору безпеки даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69985  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій 
Володимирович, Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Реєстр суб'єктів 
господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для інформаційно-аналітичної підтримки 
процесів взаємодії з суб'єктами, які здійснюють господарську 
діяльність і виконують оформлення відповідних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69986  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій 
Володимирович, Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга 
Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Веб-клас з 
тестування на право керування ТЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів приймання 
теоретичних і практичних іспитів на отримання права керування 
транспортними засобами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69987  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій 
Володимирович, Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Реєстр протоколів 
про адміністративні правопорушення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів обліку 
адміністративних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69988  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій 
Володимирович, Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система адміністрування користувачів 
інформаційного ресурсу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів керування 
обліковими записами та правами доступу до даних інформаційних 
ресурсів веб-мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69989  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаний Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Україна Серце Європи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69990  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаний Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Україна Свобода та Єдність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69991  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-практичний коментар глави 36 Цивільного 
кодексу України (Авторське право)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить аналіз зазначених норм, зокрема, щодо їх відповідності 
спеціальному законодавству у сфері авторського права та 
міжнародних норм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69992  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відверті ігри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69993  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На передовій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69994  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс дисципліни 
"Поліфонія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисципліна передбачає в процесі вивчення різні рівні засвоєння 
учбового матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69995  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я відчуваю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69996  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іорданов Сергій Олексійович, Груздо Ірина Володимирівна 
(tigralwovna)  

 
Повне ім'я або повне 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 для створення та проходження 
тестувальних опитувань "Pass It Simple" ("Pass It Simple")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система являє собою платформу, що складається з клієнтської та 
серверної частини. Платформа слугує для проведення тестувань у 
будь-якій галузі. Користувач має можливість проходити доступні 
тести та відстежувати свою статистику; адміністратор  має 
можливість продивитися результати користувачів та їх статистику, а 
також додавати, видаляти та редагувати тести усередині або 
автоматично генерувати їх з текстових документів спеціального 
формату.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69997  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасинчук Кирило Миколайович, Гора В'ячеслав Анатолійович, 
Ковалевська Тетяна Михайлівна, Кришталь Тетяна Миколаївна, 
Островерх Ольга Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Правові основи цивільного захисту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник спрямований на формування у курсантів та студентів 
вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для 
ДСНС України, професійно важливих якостей, необхідних для 
здійснення адміністративно-правової діяльності у сфері цивільного 
захисту, усвідомлення здатності до самостійного оволодіння знаннями, 
формування навичок творчого мислення, здатності до професійного 
саморозвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69998  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуляка Олександр Євгенович  
 
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 "Пісенька для кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вірш складається з двох куплетів і приспіву і може 
використовуватися як текст пісні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  69999  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєнко Галина Дмитрівна, Нікіфорова Яна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм оптимізації профілактики у хворих на 
неалкогольну жирову хворобу печінки з абдомінальним ожирінням на 
тлі гіпертонічної хвороби з урахуванням індивідуальних особливостей 
харчової поведінки та  швидкості обміну речовин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана робота буде цікава для спеціалістів в області медицини, а саме 
терапії, гастроентерології, та може бути використана у закладах 
охорони здоров'я для підвищення ефективності первинної та 
вторинної профілактики у пацієнтів з коморбідною патологією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70000  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель прогнозування ризику прогресування 
неалкогольного стеатозу печінки у хворих із супутнім ожирінням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота буде цікава для спеціалістів в області медицини, а саме 
терапії, гастроентерології, та може бути використана у закладах 
охорони здоров'я для індивідуальної кількісної оцінки ризику 
прогресування неалкогольного стеатозу печінки у хворих із супутнім 
ожирінням за допомогою створеної математичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70001  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головенець Микола Максимович  
 

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 "Про орбіту Землі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про орбіту Землі в сонячній системі. Те, що орбіту Землі 
представляють як замкнутий еліпс, не відповідає дійсності, так як  
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шляхи, пройдені Землею в просторі Сонячної системи від точки 
зимнього до точки літнього сонцестояння і в зворотньому напрямку 
до точки зимнього сонцестояння, дуже різниться один від одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70002  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект креслень "Системи кріплення (тримача) радіоелектронних 
пристроїв в автомобілі, на столі та на стіні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система кріплення радіоелектронних пристроїв за допомогою 
магнітної сили кріпиться в салоні автомобіля, на столі, на стіні за 
рахунок взаємодії постійних магнітів між собою або між  магнітами і 
магнітними матеріалами (магнетиками).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70003  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбика Михайло Михайлович, Рєзнік Олег Миколайович, Чернобай 
Олег Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду у 
справах про порушення митних правил"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурбика М.М. Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність суду у справах про порушення митних правил : монографія 
/ М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік, О.І. Чернобай. - Суми : Сумський 
державний університет, 2016. - 149 с. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70004  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбика Михайло Михайлович, Солонар Анастасія Вікторівна, 
Уткіна Марина Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Підходи до визначення поняття "фінансова система" в 
Україні та зарубіжних країнах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурбика М.М., Солонар А.В., Уткіна М.С. Підходи до 
визначення поняття "фінансова система" в Україні та зарубіжних 
країнах // Право і суспільство. - 2016. - № 4. - ч. 2. - с. 159-164. 

 
Анотація   

Стаття присвячена узагальненню теоретичних підходів щодо 
визначення поняття "фінансова система" загалом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70005  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Роль Служби безпеки України як правоохоронного органу в 
захисті фінансової системи держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті на основі різних теоретичних підходів розкрита сутність 
поняття "фінансова безпека держави" та "фінансова система 
держави".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70006  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ВДАРИВ ГРІМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70007  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "МИ - ПЕРШІ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70008  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або 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 вибору оптимального 
масштабу структури матеріалів з використанням теорії фракталів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розроблено методику вибору оптимального масштабу 
представлення структури на прикладі маловуглецевої сталі та 
валкового чавуну, що основана на визначенні показників 
фрактальної розмірності структурних складових при їх різних 
збільшеннях, які є найбільш сталими та визначають межі 
самоподібності фрактальної структури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70009  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

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 "Методика оцінки чутливості критеріїв 
якості матеріалів до фрактальної розмірності їх структури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розроблено спосіб оцінки механічних властивостей матеріалів 
на прикладі маловуглецевих та середньовуглецевих сталей з 
використанням теорії фракталів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70010  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Сергієнко Сергій Анатолійович, Кравець 
Олексій Михайлович, Артеменко Артем Миколайович, Романенко 
Світлана Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний стенд з 
навчальної дисципліни "Теорія електроприводу". Дослідження 
перехідних процесів в асинхронному електроприводі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна дисципліна є базовою для студентів, що навчаються за 
напрямом електромеханіка. Комп'ютерна програма розроблена в 
середовищі програмування LabVIEW на мові G.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70011  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Сергієнко Сергій Анатолійович, Кравець 
Олексій Михайлович, Артеменко Артем Миколайович, Романенко 
Світлана Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний стенд з 
навчальної дисципліни "Теорія електроприводу". Визначення 
моменту інерції електропривода методом вільного вибігу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна дисципліна є базовою для студентів, що навчаються за 
напрямом електромеханіка. Комп'ютерна програма розроблена в 
середовищі програмування LabVIEW на мові G. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70012  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Сергієнко Сергій Анатолійович, Кравець 
Олексій Михайлович, Артеменко Артем Миколайович, Романенко 
Світлана Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний стенд з 
навчальної дисципліни "Теорія електроприводу". Вивчення способів 
навантаження електричних машин у різних режимах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма - віртуальні лабораторні стенди, що значно розширюють 
можливості  пізнання властивостей  електромеханічних систем, адже 
при  виконанні досліджень можна моделювати і досліджувати 
режими, які обмежені обладнанням фізичного стенда і можуть 
привести до виходу його з ладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70013  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несвіт Тетяна Романівна, Родзевич Яніна Володимирівна, 
Шпилевський Іван Іванович, Касумова Наталія Федорівна, 
Безкоровайна Людмила Георгіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-дослідний 
інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, твір садово-паркового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "м. Бровари Київської області. Генеральний план"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір вирішує питання перспективи архітектурно-планувальної 
організації території і є основою для стратегічної та оперативної 
діяльності Броварської міської ради з ефективного розвитку міста.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70014  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фанзи Водж (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)  Науково-фантастичний роман "Дивный сон доктора Ганбрика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Космічні подорожі людей - це давно омріяні фантазії. Але ми не перші 
у Всесвіті, хто хоче розширити свої володіння та пізнати оточуючі 
галактики. Які ж вони, наші сусіди? 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70015  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Валерій Миколайович, Іваннікова-Миргородська 
Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Цветовая азбука "Мудрица" и игровые кубики 
к ней" ("Мудрица")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кольорова азбука, що побудована на сприйнятті кольору з 
використанням образних і логічних понять. В кольоровій азбуці 
кожна літера російської кирилиці відповідає певному кольору або 
кольоровій групі із залученням образів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70016  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

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 
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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 "Calibrov - польотне геометричне 
калібрування оптико-електронного комплексу космічного апарата"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складена мовою Фортран 90, призначена для 
розрахунку параметрів взаємної орієнтації бортової знімальної 
камери і зоряного датчика космічного апарата з використанням 
координат зображень наземних орієнтирів на космічних знімках та 
повідомлень GPS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70017  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палига Олег 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)  Збірка творів "Тексти пісень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою тексти для пісень російською та  
українською.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70018  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невмержицький Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Емблема "KARATE CLUB "CHAMPION" (KIEV)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70019  
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Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невмержицький Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Емблема "KARATE KIDS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70020  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коньков Аркадій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інтелектуальні почуття як частина структури 
аттитюду та їх функціонування в системі когнітивної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для викладачів та студентів, що цікавлятся проблемами психології 
сучасної вищої школи. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70021  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шифрін Григорій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Персонификация периоперационной безопасности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі надано енергопроективну методологію персоніфікованого 
забезпечення періопераційної безпеки.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70022  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Економічний зміст інвестування на промислових 
підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено аналіз економічних процесів, зокрема інвестеційної 
діяльності. Досліджено підходи до трактування   інвестицій. 
Визначено, що розвиток ринкових відносин пов'язаний з розвитком 
різноманіття об'єктів інвестування, до складу яких входять різні види 
реальних активів і фінансових інструментів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70023  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Інвестиційний клімат в Україні: реалії та 
перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано стан та тенденції розвитку інвестиційної сфери 
України, особливості інвестеційної привабливості економіки України 
в умовах формування глобального економічного простору. 
Розглядаються напрями підвищення інвестеційної активності в 
Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70024  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апостол Сергій Юрійович, Райтер Ігор Ярославович  
 

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 "Audiobook One"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це програвач аудіокниг для операційної системи Windows 10, 
розроблений на платформі UWP. Програма призначена для 
прослуховування власноруч доданих користувачем аудіокниг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70025  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васютик Віталій Миронович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій "Інформаційні тури та 
екскурсії по новобудовах. Нова ексклюзивна послуга на ринку 
нерухомості міста Києва та області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор створив нову послугу на ринку нерухомості. Сценарій 
розкриває послідовність заходів організації екскурсій та їх важливість 
для клієнтів та забудовників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70026  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабута Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Українська зоологічна термінологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії розглядається семантико-словотворча структура 
екосистем (клас ссавці) української мови.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70027  
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Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів з описом "Дизайн монет "Молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70028  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів з описом "Дизайн монет "Заповеди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70029  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Геннадійович, Романенко Світлана 
Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЗГИНАНІ ЕЛЕМЕНТИ, ПІДСИЛЕНІ 
ЗОВНІШНЬОЮ СИСТЕМОЮ САМОРЕГУЛЮВАННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі представлені саморегульовані, прості і надійні, жорсткі, 
тріщиностійкі, міцні конструкції балок, що ефективно підсилюються 
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при дії на них зовнішнього навантаження шляхом раціонального 
перерозподілу напружень між стисненою та розтягнутою зонами при 
зменшені габаритів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70030  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Геннадійович, Романенко Світлана 
Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"ЕФЕКТИВНА СХЕМА ПІДСИЛЕННЯ ЗГИНАНИХ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній роботі було приведено результати пошуку найбільш 
ефективного кута нахилу поперечних стрижнів для зовнішньої 
системи підсилення балки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70031  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ВІД 
ВПЛИВУ ВОЛОГИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано причини руйнування підземних конструкцій 
будівель. Обґрунтовано необхідність захисту таких будівель від 
впливу вологи. Наведено методи здійснення захисту та описано 
технологію його налаштування. Дана розробка необхідна інженерам-
проектувальникам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70032  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Геннадійович, Романенко Світлана 
Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДСИЛЕННЯ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
СИСТЕМОЮ ПОПЕРЕЧНИХ СТРИЖНІВ З ЗАТЯЖКОЮ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Приведені результати експериментального дослідження роботи 
зовнішніх систем підсилення залізобетонних балок шляхом 
раціонального перерозподілу напружень між стисненою та 
розтягнутою зонами під навантаженням та визначення 
максимального ефекту розглянутих балок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70033  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Добрий ранок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли вірші: "Школа", "Недільна школа", "Молитва", 
"Хлібне поле", "На грядці", "У садочку", "Дощик", "Веселка", "По 
гриби", "Вітерець", "Звірята", "Внучата", "Матуся і татко", "Бабуся 
і дідусь", "Зимонька", "Новий рік", "Не лінуймось", "Весна іде", 
"Сонечко".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70034  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капуста 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 (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Дорогою життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70035  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрачка Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис твору "Азбука - Абетка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для використання вихователями, вчителями, 
батьками при навчанні дітей літерам російської і української абетки. 
Для кожної літери в обох абетках підібране загальновідоме просте 
слово, яке починається на цю літеру і якому відповідає віршований 
рядок, в якому розкривається суть цього слова.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70036  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрачка Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман  "Не жалей ни о чем, дорогая. Первая часть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

З головною героїнею роману, Вікторією Милославською - успішною, 
заможною та щасливою у шлюбі, відбувається дуже багато важливих 
подій, завдяки яким їй доводиться повністю змінити свій світогляд, 
відношення до близьких їй людей, до навколишнього життя. ЇЇ 
цінності стають іншими, а душа Вікторії починає жити і дихати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70037  
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Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрачка Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Рассказ "Случайности не случайны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В оповіданні розкриваються складні та суперечливі стосунки між 
двома подругами Олею і Марією, їхні відносини з чоловіками та між 
собою протягом життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70038  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "1987"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70039  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Тамара Володимирівна  
 

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)  Ікона "Свята Трійця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оклад на ікону виконаний за мотивом ікони С. Ушакова "Свята 
трійця". Розміри: довжина - 33,4 см, ширина - 23,4 см, висота -  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

202 

коливається від 2,8 до 3 см. Оклад виконаний із бронзи методом 
гальванізації та покритий сріблом за допомогою електроліту. Німби 
трьох ангелів вкриті сусальним золотом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70040  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верцімаха Олег Ярославович, Рибалко Ігор Олександрович  
 

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 "Інформаційно-аналітична система 
"Управління державним боргом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для підтримки прийняття рішень 
в області управління державним боргом, пов'язаними з ним 
бюджетними ресурсами і макроекономічним прогнозуванням. 
Зазначені цілі досягаються шляхом повної інформаційної підтримки 
планування й обліку державного боргу, контролю витрат запозичених 
засобів тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70041  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михейчева Анна Михайлівна  
 

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 "ART-LOGOS. РОЗМАЛЬОВКА АНТИСТРЕС ДЛЯ 
БІЗНЕСУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70042  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих казок "Старые сказки на новый лад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70043  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масненький Руслан Євгенович  
 

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 "Фото етикеток "Теплохолодоносії для систем 
опалення та засоби для видалення очистки систем опалення та 
охолодження, протиожеледні матеріали Deice, ПГМ Бішофіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70044  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Сервис сопровождения печатных изданий 
мультимедиа материалом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70045  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Сервис дополнения учебной литературы 
интерактивным мультимедийным материалом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70046  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Сервис проверки подлинности 
продукта/товара"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70047  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Способ использования и создания 
печатной продукции обучающего и развивающего характера для 
улучшенной интеграции в учебном процессе при помощи 
мультимедийных материалов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70048  
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Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальні таблиці з вивчення англійської мови "Upper-Intermediate 
B2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70049  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальні таблиці з вивчення англійської мови "Pre-Intermediate 
A2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70050  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальні таблиці з вивчення англійської мови "Intermediate B1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70051  
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Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грициняк Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальні таблиці з вивчення англійської мови "Elementary A1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70052  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Дмитро Анатолійович, Оболенська Тетяна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЧОРНИХ 
МЕТАЛІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглянуто та проведено діагностику конкурентного 
середовища України на світовому ринку чорних металів. Визначено 
основні тенденціїї зміни обсягів експорту чорних металів 
вітчизняними підприємствами.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70053  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "РІВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглянуто та згруповано визначення категорії 
"конкурентноспроможності" за рівнями - глобальним,  
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корпоративним. Запропоновано виділити ще один рівень - галузевий. 
Для нього визначено всі показники за вже існуючими критеріями 
конкурентноспроможності експорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70054  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, 
Козел Віктор Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для шифрування з автентифікацією 
"Utencrypt" ("Комп'ютерна програма "Utencrypt")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70055  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Папакіц-Тельбізова Ольга Єлизавета Вікторівна (Тельбизова 
Елизавета)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис відеогри в жанрі survival "Кот в мешке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70056  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Папакіц-Тельбізова Ольга Єлизавета Вікторівна (Тельбизова 
Елизавета)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис проекту "People & Roads. Проект "Автопортрет" 
("Автопортрет")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70057  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Петренко Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правова охорона програмного забезпечення 
(комп'ютерних програм і баз даних)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено правовий аналіз підходів щодо режимів правової охорони 
програмного забезпечення у промислово розвинених країнах світу, 
країнах СНД і в Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70058  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "МОРЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція на рисовій зернині. Матеріал: золото. Розмір - 3 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70059  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
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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)  МІКРОМІНІАТЮРА "КВІТКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Акварель у половинці зерна яблука. Розмір - 3 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70060  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ШЕЙХ ЗАЇД БІН СУЛТАН АЛЬ НАХАЙЯН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Портрет-барельєф (3*4 мм) першого президента Об'єднаних 
Арабських Еміратів. Вирізьблено з тернової кісточки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70061  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "АВТОГРАФ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розробив свій автограф на торці волосини. Найменший       
напис у Світі, виконаний рукою людини. Літери вирізано із платини. 
Розмір 5 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70062  
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Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ПАРАЛЕЛЬНИЙ СВІТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комар в натуральну величину (довжина 6,5 мм), виконаний із золота. 
На носі комара сидить під золотою парасолькою дівчинка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70063  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "САНТА МАРІЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довжина моделі - 3,85 мм. Складається із 256 золотих деталей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70064  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ТРОЯНДА У ВОЛОСИНІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Волосина просвердлена по довжині і відполірована зверху і всередині 
до прозорості. У волосину вставлено виготовлену гілочку троянди, 
товщина якої 0,05 мм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70065  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ВІТРЯК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Золотий макет одного із діючих вітряків, який знаходиться в 
інтернаціональному музеї вітряків в м. Гіфгорні (Німеччина). 
Складається з 203 деталей. Висота - 1,8 мм. Розміщений на половині 
макової зернини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70066  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "РЕМБРАНДТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Портрет-барельєф (3*4 мм) відомого голландського художника 
Рембрандта, вирізаний із шматочка тернової кісточки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70067  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ЛИСИЦЯ І ВИНОГРАД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Композиція на тему байки Езопа виконана із золота і розміщена у 
виноградному зерні. Розмір - 3 мм. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70068  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "КАРАВАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція виконана із золота і розміщена у вушці звичайної голки. 
Розмір - 3 мм. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70069  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ЛАСТІВКИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція в половині макової зернини. Ластівки і пташенята 
виконані із золота. Розмір - 3 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70070  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ЮРІЙ ГАГАРІН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Портрет-барельєф (3*4 мм) першого у Світі космонавта Юрія 
Гагаріна. Портрет вирізьблено з тернової кісточки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70071  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сядристий Микола Сергійович, Зоценко Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ЖИТТЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

По анкерному волоску, взятому із мініатюрного наручного годинника, 
проходячи важливі і переломні моменти свого життя, іде людина. 
Товщина фігурки, виконаної із золота, 5 мікронів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70072  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франко Андрій Дмитрович, Франко Оксана Омелянівна, Легкий 
Микола Зіновійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Іван Франко. Том 56. Наукові переклади 1896-1910"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До 56 тому ввійшли наукові праці європейських та американських 
учених, перекладені Іваном Франко українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70073  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гушак Галина Володимирівна (Міколяш Галина, Галка, Jaan,              
Г. Миколяш)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Для любви создан мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70074  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бажан Людмила Іванівна, Кайдан Любов Іванівна, Соболевська 
Людмила Іванівна, Тутова Олена Валеріївна, Яблоков Ігор 
Володимирович, Макарова Маріана Володимирівна, Ляшенко Олена 
Ігорівна, Онищенко Андрій Михайлович  

 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про 
науково-дослідну роботу "Розробка принципів розвитку соціально-
економічних систем в умовах невизначеності та ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета роботи - розробка методів та моделей динамічної трансформації 
соціально-економічної системи на основі виявлення її природи, 
визначення закономірностей і тенденцій розвитку з урахуванням 
зворотного зв'язку і орієнтації та цілісності, стійкості і безпеки 
розвитку в умовах невизначеності та ризику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70075  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоруков Олег Анатолійович, Долженко Віталій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Зображення логотипу "УКРАЇНСЬКА БІЛЬЯРДНА 
АСОЦІАЦІЯ. UBA. PRIMUS INTER PARES"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок розташований на білому фоні і складається із трьох частин - 
верхньої (напис), центральної (малюнок) та нижньої (напис).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70076  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карнаух Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний сайт "www.putevka.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70077  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюх Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "ОХОРОНА ПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ". Робочий зошит з дисципліни 
для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 152. 
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Якість, 
стандартизація та сертифікація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто питання організації охорони праці та цивільного захисту, 
а саме: законодавчі та нормативні акти сфери цивільного захисту та 
охорони праці, питання міжнародної співпраці; основні завдання та 
повноваження органів державного нагляду з питань охорони праці та 
промислової безпеки, цивільного захисту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70078  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тріщ Роман Михайлович  
 

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 "Статистичне моделювання 
нормованих показників якості координованих отворів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті основні аспекти дослідження закону розподілу показників 
точності координованих отворів як випадкової величини з метою 
забезпечення взаємозамінності деталей ймовірнісним методом, а саме 
- визначення закону розподілу дійсних значень показників якості цих 
отворів за допомогою методу, що ґрунтується на математичному 
аналізі, в основі якого лежить підбір відповідної функції для опису 
емпіричного розподілу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70079  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдейна Вікторія Михайлівна   
 

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 "Технологічна система 
забезпечення точності координованих розмірів глибоких отворів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто аналітичні залежності для розрахунку точності отворів з 
координованими розмірами, для чого було проаналізовано велику 
кількість компоновок багатоопераційних верстатів, розраховано їх 
розмірну точність та знайдено головні чинники, що впливають на 
величину розсіювання показників точності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70080  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєв Микола Іванович, Рубан Наталія Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

217 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методика креативного навчання майбутніх інженерів 
за дисципліною "Процеси і апарати хімічних виробництв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вирішується проблеми підвищення якості навчання майбутніх 
інженерів з дисципліни "Процеси і апарати хімічних виробництв". 
Теоретично обґрунтовано і розроблено модель формування і подання 
креативної частини змісту навчання ПАХВ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70081  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Дмитро Васильович, Моргунов Володимир Вікторович  
 

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 "Фізика: "Механіка. 
Молекулярна фізика і термодинаміка", методичні вказівки до 
лабораторних робіт М1-М5 для студентів денної та заочної форм 
навчання всіх спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних вказівках розглянуті питання розділів "Механіка", 
"Молекулярна фізика і термодинаміка" першої частини курсу 
загальної фізики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70082  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Анатолій Іванович, Мосієнко Ганна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Електричні методи та 
засоби вимірювання, задачі і приклади розрахунків. Навчально-
методичний посібник для студентів електротехнічних та 
електроенергетичних спеціальностей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали містять основні теоретичні положення розділів, 
присвячених методам і засобам вимірювання електричних величин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70083  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Ірина Миколаївна, Дмитренко Світлана Володимирівна, 
Костенко Микола Прокопович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для прогнозування ризику виникнення та 
особливостей перебігу вугрової хвороби "AcneTest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма належить до медицини, а саме до галузі "шкірні хвороби". 
Використання комп'ютерної програми надає можливість провести 
прогностичну оцінку ризику виникнення вугрової хвороби та 
ступення її тяжкості у юнаків і дівчат.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70084  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

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 "Love is"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання гри - розібратися з тим, що таке любов до себе. Гра 
допоможе вам прояснити справжнє ставлення до себе і дозволить 
відкрити нові горизонти на шляху до себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70085  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адольф Іван 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)  Опис настільної карткової гри "BlackRed"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі роз'яснено та описано правила і варіанти проведення гри, 
визначено умови настання перемоги чи поразки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70086  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Задонський Олександр Ілліч, 
Колісник Вікторія Іванівна, Ковшар Валентин Олександрович, 
Хряпкін Олександр Володимирович, Галкін Сергій Олександрович, 
Коржуков Костянтин Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-розрахункова система 
територіально-частотно-апаратного планування і оптимізації 
функціональної структури систем радіочастотного моніторингу 
радіочастотного ресурсу" ("Радіомоніторинг У")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки прийняття рішень при 
плануванні систем і веденні радіочастотного моніторингу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70087  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Володимир Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Piccolita"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічні зображення, що входять до збірки, викликають асоціації із 
жарким південним сонцем,  Середземномор'ям і італійською кухнею, 
дозволяють відчути себе в "малій Італії". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70088  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Світлана Володимирівна, Тищенко Світлана Володимирівна, 
Савчук Ярослав 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 "Облік енергоресурсів Ен. Про"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є інструментом для  статистичної оцінки та наглядної 
видачі інформації про теплогенеруюче обладнання та кількість 
палива.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70089  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Тетяна Володимирівна, Рябуха Тетяна Валеріївна, 
Коноваленко Тетяна Василівна, Баранцова 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)  Навчальний посібник "Міжкультурна комунікація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70090  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Лілія Іванівна, Половко Наталя Петрівна, Коритнюк 
Раїса Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Руководство для учебных занятий по 
аптечной технологии лекарств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Практикум для учбових занять з аптечної технології ліків, 
рекомендований студентам фармацевтичних вузів і факультетів для 
підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70091  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Юлія Олександрівна (Леда), Долина Лілія Андріївна (Леда)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Лісова сімейка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок, включає в себе: "Бджілка Жу-Жу", "Білочка Нонна", 
"Їжак Яма", "Помста", "Пік та Пак", "Пташенята іволги", "Сміливе 
курча Ціп-Ціп", "Яструб", "Сорока", "Ярочка", "Поспішай сіяти 
добро","День Народження".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70092  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демиденко Ганна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій для дітей "Читалочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник поєтичних творів для дітей шкільного віку, котрий вмістив в 
себе багатий життєвий  досвід автора. Казки, байки, балади, пейзажна 
лірика, розвиваючі вірші-загадки - це далеко не повний жанровий 
перелік творів, котрі чекають на юних читачів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70093  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демиденко Ганна Петрівна  
 
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 "Вони умирали двічі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демиденко Г.П. Вони умирали двічі. - Полтава : 
Дивосвіт, 2015. - 136 с. 

 
Анотація   

Четверта поєтична збірка колишньої вчительки (хоча колишніх 
вчителів не буває), простої української жінки Ганни Демиденко. Усі її 
книги, навіть ліричні, сповнені філософських роздумів і переживань 
за долю рідного краю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70094  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна, Рухмакова 
Ольга Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "CHEMIST'S TECHNOLOGY OF DRUGS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник англійською мовою. У підручнику наведені 
сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах 
аптеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70095  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранова Інна Іванівна, Коваленко Світлана Миколаївна, Безпала 
Юлія Олександрівна, Дядюн Тетяна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Медичне та фармацевтичне товарознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал зі змістовних модулів 3 та 4, 
зокрема наведено товарознавчу характеристику тари, 
закупорювальних засобів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70096  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогоза Микола Єгорович  
 
Повне ім'я або 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 "Системные подходы к формированию стратегических 
решений инновационного развития экономики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70097  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогоза Микола Єгорович, Кузьменко Олександра 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)  Монографія "Потенціал розвитку торговельних підприємств: моделі, 
алгоритми, оцінка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У могографії розглянуто проблеми управління та перспективи 
розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації. 
Досліджено особливості формування стратегії розвитку.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70098  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Іванівна, Паращук Степан Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Огляд курсів 
"Кількісні методи в поведінкових науках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70099  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусієнко Наталія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мистецтво Майдану"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір досліджує вибух мистецької креативності у всій її різноманітності 
під час Революції Гідності на Майдані 2013-2014 рр. у Києві, а також 
Мандрівну виставку народженого Майданом мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70100  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслобойщиков Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій першої серії дванадцятисерійного художнього фільму та 
попередній поепізодний план інших серій "Farfelue"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія створення Ігнацієм Мархоцьким незалежної держави 
Миньковецька Держава, яка проіснувала на території сучасної 
України, зокрема Поділля, з 1793 до 1827 року.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

225 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70101  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Олександр Володимирович, Рубанович Андрій 
Вікторович, Доценко Оксана Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це система, завдяки якій користувачі мають можливість доступу до 
офіційної бази паркувальних майданчиків міста Києва. Завдяки ПЗ 
користувач може здійснювати пошук офіційних паркувальних 
майданчиків, відправляти скаргу на несанкціоновані дії з боку 
паркувальних служб м. Києва, з подальшим відстеженням статусу 
його звернення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70102  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосова Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Геометричне моделювання процесів та обладнання 
для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих 
матеріалів (з ілюстраціями)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічний твір присвячено результатам геометричного моделювання 
базових процесів та технологічного обладнання для одержання 
високоміцних й бездефектних реактопластичних композиційно-
волокнистих матеріалів, що широко використовуються у різних 
галузях промисловості, з позицій системного підходу та методології 
структурно-параметричного геометричного моделювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70103  
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Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Владислав Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Клуб анонімних алкоголіків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події розгортаються на засіданні клубу анонімних алкоголіків. 
Спочатку члени клубу діляться своїми  життєвими історіями про те, 
як вони стали вживати алкоголь і що їх змусило прийти до клубу.  
Пізніше з'являється новий член клубу, який потім виявляється 
ісламським терористом, вбиває керівника клубу і розповідає, чому він 
вирішив зробити терористичний акт в цьому клубі. Йому протистоїть 
один із членів клубу, який вступає з ним в теологічний диспут і 
виходить переможцем в ньому, а потім вбиває терориста.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70104  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Ведення архіву вагонної моделі БД АСК ВП 
УЗ-Є"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного забезпечення входить програма, метою якої є 
наповнення таблиць архіву моделей БД АСК ВП УЗ-Є даними про 
операції з вагонами із вагонної оперативної моделі  БД АСК ВП УЗ-Є. 
Програма викликається автоматично з певною періодичністю 
засобами ведення підсистеми РКТМ та забезпечує запис до архіву 
інформації про операції з вагонами відповідно до отриманих вхідних 
параметрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70105  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байок Веніамін Володимирович, Жевжик Євген Григорович, Цейтлін 
Семен Юлійович  

 

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)  Комплекс комп'ютерних програм "Контекстна система запитів до 
АСК ВП УЗ(-Є) по активним об'єктам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначено для формування та відправлення запитів по заданим 
активним об'єктам для обробки в АСК ВП УЗ-Є або на серверах 
застосувань, отримання та обробки відповідей на запити та 
регламентних повідомлень, ведення історії відправлених запитів та 
отриманих повідомлень, візуального відображення запитів та 
відповідей на них у зручному для користувача вигляді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70106  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Ганна 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 "Формирование мотивации студентов институтов 
физической культуры к профессионально-прикладной физической 
подготовке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70107  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянова Мар'яна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів з Туркменістану "Українська 
мова для іноземних студентів. Перший рік навчання. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70108  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра 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)  Навчальний посібник-практикум "Методики навчання екології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70109  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 
"Екологоорієнтована діяльність студентів економічних 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70110  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник-довідник сучасних екологічних та 
природоохоронних термінів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70111  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник фахових термінів "Соціальна та 
екологічна безпека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70112  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна, Ситник Олексій 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 "Метеорологія з основами кліматології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70113  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Юлія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Рунические метафорические карты "Руны. Сила 
жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

24 руни - 24 ключа до рунічного мистецтва. Сила, яка пройшла крізь 
століття, зараз в ваших руках. За допомогою метафоричних карт, 
образів, які передані на малюнку до кожної руни, її можливо 
зрозуміти, розкрити та використовувати на благо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70114  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль 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)  Літературний письмовий твір "Рунические метафорические карты 
"Руны. Сила жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

24 руни - 24 ключа до рунічного мистецтва. Сила, яка пройшла крізь 
століття, зараз у ваших руках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70115  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Олексій Іванович, Трохименко Тарас Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник-практикум "Кліматичні умови та 
агрокліматичні ресурси Черкаської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70116  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашенко Василь Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Поліформовий концентратор 
інфрачервоних променів" ("Концентратор теплової енергії 
Томашенка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі стисло викладена фізична суть пропонованої кардинально 
нової енергетики для людства. Ця технологія значно здешевить 
енергію, її переміщення, зупинить нагрівання атмосфери. Нова 
енергетика дасть можливість землянам комфортно жити і працювати 
в глибинах морів. Настав час! 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70117  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергій Озанік (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей "Світ котів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У казці описуються пригоди киці Люсі, яка шукає свою Маленьку 
господарку. Дії відбуваються у сучасні часи й стосуються проблем, 
пов'язаних з війною та її наслідками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70118  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казаков Артур Володимирович, Щербак Андрій Ігорович, Яринич 
Дмитро Святославович  

 
Повне ім'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 "Примерный сценарий компьютерной игры 
"PROZE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70119  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казаков Артур Володимирович, Щербак Андрій Ігорович, Яринич 
Дмитро Святославович  

 

Повне ім'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 "An exemplary scenario of the computer game 
"PROZE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70120  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тихон Дмитрович (Тихон), Тищенко Денис Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Настроение звучит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70121  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тихон Дмитрович (Тихон), Тищенко Денис Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мы далеко"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70122  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тихон Дмитрович (Тихон), Тищенко Денис Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ей одной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70123  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тихон Дмитрович (Тихон), Тищенко Денис Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Танцуешь в стороне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70124  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тихон Дмитрович (Тихон)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Он и Ты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70125  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 
НА СВІТОВОМУ РИНКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором запропоновано розглядати світовий ринок чорних металів у 
розрізі трьох кластерів: ринок сировини (залізної руди, брухту чорних 
металів, чавуну), ринок напівфабрикатів та готової продукції (сталь 
та прокат), ринок високотехнологічної металургійної продукції (труб 
та надміцної сталі).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70126  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скороход Антон 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 "Ttest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70127  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кувшинов Артем 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 "TONGKAT 
TIBERTRIX"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70128  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Олександр Васильович, Дідиченко Ірина Михайлівна, 
Гнєдаш Сергій Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Напіваналітичний метод скінченних елементів у дослідженні 
шаруватих конструкцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розроблена напіваналітична скінченно-елементна методика 
розрахунку шаруватих конструкцій. Методика дозволяє враховувати 
складні умови контакту шарів - контакт з тертям, контакт з 
відлипанням по частині поверхні шару і т. п.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70129  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Микола Михайлович, Дідиченко Ірина Михайлівна, 
Федоренко Людмила Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
"Опір матеріалів" для студентів фахового спрямування "Автомобілі 
та автомобільне господарство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено приклади виконання курсової роботи з опору 
матеріалів на четвертий семестр. Робота включає розрахунки 
елементів конструкцій при плоскому згинанні, складному опорі, 
динамічній дії сил.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70130  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Станіслав Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Характеристики взаємодії пасажирського 
маршрутного транспорту з транспортними засобами потоку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено матеріал з дослідження взаємодії пасажирських 
маршрутних транспортних засобів з іншими транспрортними 
засобами на мікрорівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70131  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисельов Володимир Борисович, Єресов Володимир Іванович, Попов 
Станіслав Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Interaction of passengers route transport with other 
transport means on country roads"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено матеріал з дослідження взаємодії пасажирського 
маршрутного транспорту з іншими траспортними засобами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70132  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации сетевых покупок версии 1.0: MLIS NPO 1.0, 
LVP MLIS NPO 1.0, AWP MNIS NPO 1.0 и OM NPOml 1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка  комп'ютерних програм, які призначені для знаходження в 
звичайному і мережевому режимах, а також на будь-яких мовах їх 
інтерфейсів оптимальних стратегій вкладення грошових коштів в 
придбання через Інтернет товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70133  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович, Семироз Ніна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проектні пропозиції "Гелікорт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Термін "гелікорт" (від анг. Helicourt) - це комплекс споруджень по 
обслуговуванню пасажирів повітряного траспорту, який 
розташовується на частині, що увінчує житловий громадський 
будинок, або на платформі транспортного вузла та має спеціально 
обладнаний майданчик, призначений для зльоту і посадки одного або 
декількох вертольотів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70134  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 
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 "Вечірнє сонце, дякую за день!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70135  
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Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович, Рукавець Лариса Андріївна  
 

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 "Гірка полинь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70136  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович, Рукавець Лариса Андріївна  
 

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 "Моя любов..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70137  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович, Рукавець Лариса Андріївна  
 

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 "Моїй матусі..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70138  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зельдіч Вадим Еммануїлович, Ошомок Костянтин Анатолійович, 
Голешов Руслан Олегович, Зийоєва Маріанна Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Програма контролю якості кави та кавових напоїв"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено та розглянуто основні технічні параметри та вимоги до 
інгредієнтів кавових напоїв, наведено рекомендації пропозиційного 
характеру з переліком необхідних документів та порядком перевірки 
якості кави та кавових напоїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70139  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Гвоздецький Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика проектування затискних патронів та 
розрахунку основних елементів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації по проектуванню нових конструкцій 
затискних патронів для токарної обробки та їх основних параметрів, 
містить методику для інженерного проектування при обробці на 
токарних верстатах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70140  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"РІНГТОН" ("СПЗ "Рінгтон")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70141  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
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 "Кулон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70142  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
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 "Алай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70143  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
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 "Караван Т7"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70144  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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 "Плутон-02"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70145  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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 "Альдебаран"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70146  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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 "Кулон 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70147  
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Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70148  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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 "Аір-П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70149  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

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 "Аір-Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70150  
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Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Анатолій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Наш рід і моя стежина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70151  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Ящук Ірина Романівна, Богиня 
Едуард 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 "Вплив параметрів цангового патрона для штучних 
заготовок на його силові характеристики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто науково-технічні питання стабілізації та регулювання 
сили затиску штучної заготовки в цанговому затискному патроні, що 
сприяє максимальній продуктивності і точності обробки, економії 
енергії і матеріалу. Питання дослідження впливу різних чинників на 
силові характеристики цангового затискного патрона є актуальним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70152  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моісєєнко Каріна 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 "Логика для детей. Программа уроков для 
детей 4-6 лет" ("Логика для детей")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дворічна програма уроків для дітей 4-6 років. В ігровій та 
захоплюючій формі дитина навчається рахувати, розвиває своє 
логічне мислення та загальні психічні процеси. Програма включає в 
себе 72 уроки (по 36 уроків на кожен рік). У кожному уроці по 4 
завдання. Тривалість уроку розрахована на 60 хвилин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70153  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Я вивчаю звуки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70154  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Ігор Димитрович, Дубосарський Віктор Рудольфович, 
Семенюк Володимир Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Обґрунтування перспективних площ 
на видобуток вуглеводневих газів вугільних басейнів та прогноз 
проявів газодинамічних явищ в межах гірничих відводів вугільних 
шахт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота стосується геології, а саме геологорозвідувальних та 
екологічних робіт, і призначена для визначення місць скупчення 
вуглеводневих газів в вугільних басейнах в зоні шахтних полів 
вугільних пластів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70155  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Історична драма на дві дії "Думка на два серця. Мазепа і Мотря" 
("Мотря")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія останнього кохання гетьмана І. Мазепи та доньки     
генерального судді Мотрі Кочубей. Події відбуваються під час 
нелегкого вибору, перед яким опинився гетьман України. Який шлях 
обрати для Вітчизни: європейський просвітницький чи азіатський 
московський? Батьки Мотрі ненавидять Мазепу і влаштовують проти 
закоханих змову...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70156  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тащьян Карапет Акопович  
 
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 міжнародного телевізійного конкурсу танцювальної 
електронної музики "Spirit of Nations"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій шоу для світових глядачів, представить і просуватиме 
невідомих талановитих композиторів світу з автентенцією своєї 
культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70157  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тащьян Карапет Акопович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій міжнародного телевізійного шоу танцювальної електронної 
музики "Spirit of Nations"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей сценарій, для світових глядачів, представить і просуватиме 
невідомих талановитих композиторів світу з автентецією своєї 
культури, а це у свою чергу дасть поштовх розвитку культури 
електронної музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70158  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  US ep. Laving Tetiana, Татьяна Ляван (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги дитячих віршів "ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ 
ПИНГВИНЯТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70159  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрація, що стосується архітектури "7 ******* - звездочной 
школы 7w"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70160  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Мар'яна Іванівна, Габрель Микола Михайлович, Пітюлич 
Михайло Іванович, Шевчук Андрій Васильович, Щеглюк Світлана 
Дмитрівна, Кушнірецька Оксана Василівна, Лещух Ірина 
Володимирівна, Казьмір Любомир Павлович, Синюра-Ростун Надія 
Романівна, Яремчук Роман Євгенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені            
М.І. Долішнього Національної академії наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Оцінка 
перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів 
Західного регіону України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні та методичні засади розвитку 
метрополійних функцій обласних центрів та обґрунтовано практичні 
рекомендації щодо їх оцінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70161  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Соціалізація освіти як засіб підвищення соціальної 
відповідальності в аграрному секторі економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено основні аспекти формування соціальної відповідальності 
у ВНЗ України. Доведено необхідність її запровадження як складової в 
освітньому процесі ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70162  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 у 
гирьовому спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Профілактика травматизму у гирьовому 
спорті : метод. рекомендації / Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. - Житомир : 
Вид-во "Рута", 2014. - 40 с. 
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Анотація   

Представлено відомості про спортивний травматизм, заходи безпеки 
під час занять з гирьового спорту та надання першої допомоги 
спортсмену під час тренувального процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70163  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Відновлення та стимуляція 
працездатності гирьовиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Відновлення та стимуляція 
працездатності гирьовиків : метод. рекомендації / Г.П. Грибан,          
П.П. Ткаченко. - Житомир : Вид-во "Рута", 2014. - 32 с. 

 

Анотація   

Розкрито та обґрунтовано три групи відновлювальних засобів: 
педагогічні, психологічні і медико-біологічні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70164  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Лікарський контроль та самоконтроль 
у гирьовому спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Лікарський контроль та самоконтроль у 
гирьовому спорті : метод. рекомендації / Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. - 
Житомир : Вид-во "Рута", 2014. - 36 с. 

 

Анотація   

Розкрито та обґрунтовано основи лікарського контролю, лікарсько-
педагогічних спостережень, самоконтролю та гігієни гирьовика.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70165  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Управління підготовкою гирьовиків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Управління підготовкою гирьовиків : 
метод. рекомендації / Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. - Житомир : Вид-во 
"Рута", 2013. - 32 с. 

 

Анотація   

Розкрито основи теорії управління, спортивний відбір, планування, 
облік та контроль, модельні характеристики спортсменів, 
прогнозування у навчально-тернувальному процесі гирьовиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70166  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Поповнення запасів рідини у 
гирьовиків під час фізичних навантажень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Поповнення запасів рідини у гирьовиків 
під час фізичних навантажень : метод. рекомендації / Г.П. Грибан, 
П.П. Ткаченко. - Житомир : Вид-во "Рута", 2014. - 36 с. 

 
Анотація   

У творі розкрито та обґрунтовано роль води в життєдіяльності 
людини та поповнення втрат рідини під час фізичних навантажень у 
спортсменів-гирьовиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70167  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Харчування гирьовиків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Харчування гирьовиків : метод. 
рекомендації / Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. - Житомир : Вид-во 
"Рута", 2013. - 56 с. 

 
Анотація   

У творі розкрито основні аспекти раціонального харчування 
спортсменів-гирьовиків, особливості використання харчових добавок, 
режим і характер харчування під час тренувального процесу та 
змагань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70168  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Спортивно-масова робота з гирьового 
спорту у вищому навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Спортивно-масова робота з гирьового 
спорту у вищому навчальному закладі : метод. рекомендації /            
Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. - Житомир : Вид-во "Рута", 2014. - 68 с. 

 
Анотація   

У творі розкрито основні питання організації спортивно-масової 
роботи зі студентами у навчальних закладах, представлені вправи з 
гирями, які можна виконувати для підвищення рівня фізичної 
підготовленості, розвитку м'язів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70169  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Ткаченко Павло 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 "Підготовка та проведення змагань з 
гирьового спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибан Г.П. Підготовка та проведення змагань з 
гирьового спорту / Г.П. Грибан, П.П. Ткаченко. - Житомир :             
Вид-во "Рута", 2013. - 28 с. 

 

Анотація   

У творі представлено характеристику вправ у гирьовому спорті та 
правила змагань. Розкрито переваги, які виділяють гирьовий спорт 
серед інших силових видів спорту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70170  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Повести и рассказы "Невыдуманные истории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка повістей і оповідань, об'єднаних єдиною темою, яка століттями 
хвилює рід людський - темою кохання. Це оповідання про любов до 
жінки, чоловіка, дому, в якому живеш, землі, професії, тварин і 
рослин, про любов до всього світлого і доброго, що є в цьому світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70171  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мар’я Романова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Спокута. За гріхи батьків..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Життя у невеличкому селі Карпат, немов життя в іншому вимірі, в 
якому долі односельчан тісно переплітаються одна з одною. В кожного 
мешканця своя історія, яка переповнена різними випробовуваннями, 
плітками, перевіркою кохання та справжньої дружби.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70172  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
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, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис до дитячого анімаційного серіалу "Даринка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Даринка" - дитячий анімаційний серіал (5-10 хв. серія), 
розрахований на дітей від 8 років, що стане корисним і цікавим і для 
дорослих. Суть проекту: в легкій, якоюсь мірою навіть в 
гумористичній формі відповідати на ті питання дітей, на які не 
завжди можуть знайти відповідь їх батьки. В доступний, легкий спосіб 
донести думку не нав'язуючи суб'єктивної думки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70173  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайченко Віта Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Споріднені душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Непересічна історія життя та смерті Амелії Грейс. Вона була 
звичайним підлітком, яка у свої 18 готувалась до вступу, будувала 
плани на майбутнє та мріяла про закінчення школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70174  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афонін Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма школи інноваційного розвитку "Rainbow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма навчання з використанням методів консалтингу, 
тренінгових технологій, методу проектів, роботи в групах, творчих 
завдань, публічних презентацій проекту, дискусій, кейс-методів, 
колоквіумів, що розраховані на дітей і підлітків від 7 до 17 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70175  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похильченко Василь Павлович  
 

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 "Хенд мейд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається із 12 авторських пісень: "Побачимось зранку", 
"Roadside", Завтра весна", "Колись", Колыбельная", "Небо", "Ні 
пуху", Поле шерсть", "Форми", "Хен до скорого", "Чорна п’ятниця". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70176  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Сергій Володимирович (Сергій Крава)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник поезії "Наверное, меня не запретят..." (2 частини)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшли твори, що охоплюють 20-ти річну сучасну епоху. 
Тематика віршів різна. Практично всі вірші - історії. Історії друзів, 
знайомих і просто випадкових людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70177  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцяк Віталій Васильович, Луцяк Василь Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір з ілюстрацією "Інтегрована система "ДІЯ" 
управління конкурентоспроможністю підприємств" ("ДІЯ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інноваційна модель розвитку економіки в Україні не може бути 
реалізована, доки не буде досягнуто певного рівня  
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конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на світовому 
ринку. З метою управління конкурентоспроможністю підприємств в 
умовах швидкозмінного ринкового середовища запропоновано 
"Інтегровану систему "ДІЯ" управління конкурентоспроможністю 
підприємств".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70178  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаболтас Олена Юліївна  
 

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 "Збірник зображень 
упакування продукції під торговельною маркою "Урожай" 
("Урожай")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою зображення творів художнього дизайну у 
оригінальному виконанні та оформленні зображень продукції під 
торговельною маркою "Урожай" у різних художньо-графічних 
виконаннях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70179  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорохов Дмитро Сергійович, Опанасюк Іван Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Міждисциплінарний 
дентальний центр ім. Ю.В. Опанасюка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1:С Стоматологія 8"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма написана для платформи 1С: Підприємство 8.2. Можливе 
використання як файлової так і SQL-версії бази.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70180  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевертун Ігор Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Програмний комплекс "ПІМ" 
("ПІМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка програм призначена для автоматизації оперативного 
управління промислових компаній і базується на принципі:  
один оператор з робочого місця управляє всіма операційними 
процесами, а також оборотами і завантаженням ресурсів  
промислової компанії, незалежно від їх кількості та обсягів, 
складності організаційно-технологічних взаємозв'язків і 
територіальної розподіленості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70181  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем’ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Бакал Віталій Павлович, Ващук Наталія 
Федорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Альбом зразків предметів 
однострою поліцейських"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник являє собою набір ескізів предметів однострою поліцейських.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70182  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Юлія Володимирівна, Огородник Артем Олександрович, 
Лиманська Аліса Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Чек-лист визначення ступеню ризику венозної 
тромбемболії в групі вагітних високого ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чек-лист дозволяє відокремити групу вагітних високого ризику 
розвитку венозної тромбемболії та, спираючись на отримані дані, 
уникнути розвитку тромботичних ускладнень, що приведе до 
зменшення материнської смертності та захворюваності, покращить 
перинатальні наслідки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70183  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верба Артур Віталійович, Мойсеєнко Микола Павлович, Коротунов 
Олексій Вікторович, Каралупов Павло Владиславович, Добросинець 
Ярослав Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ 
ЧЕРГ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ"  ("ПБЧ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку і запису всіх медичних 
прийомів в закладах охорони здоров'я первинного та вторинного 
рівня надання медичної допомоги.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70184  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
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)  Роман "Тернистый путь к счастью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пригодницький роман про випробовування, які проходить у поході 
Альчіта на ворожій території, а також про дії визволителя Зіада.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70185  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

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 "Доктор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

1942 рік, радянські війська відступають від Севастополя. Військовий 
хірург, разом з пораненими матросами, намагається дістатися Грузії 
через Чорне море. Доктор дрейфує 36 днів. Човен прибуває до 
Туреччини. Турки допомагають доктору повернутися на батьківщину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70186  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любарська Ольга Костянтинівна  
 

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)  Книга "Нейромант" (переклад з англійської мови роману Вільяма 
Гібсона "Neuromancer") ("Neuromancer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70187  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змаженко Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Перший крок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшли: "Осінь", "Я помню", "Весна", "Як ти змогла?", 
"Безпризорный", "Бережіть любов", "О женщине", "Любимой", 
"Письмо", "Тучи", "Чобіток", "Рідна Країна", "Одной тебе", 
"Разожги огонь", "Чому все так?".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70188  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакрадзе Зураб Багратович  
 

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 "Поощрительная лотерея" 
(грузинською мовою)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70189  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Дмитро 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)  Збірник малюнків "Іміджеві зображення для університету" ("KPI 
Tower Code Style")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення використовується для привернення уваги до іміджевої 
сувенірної продукції. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70190  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Дмитро Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Емблема та основний розпізнавальний елемент для 
сувенірної продукції" ("Brand Store Identity")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення використовується для привернення уваги до іміджевої 
сувенірної продукції. Наявність комп'ютерного коду та щита створює 
асоціативний ряд та вказує на приналежність до технічного 
університету. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70191  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Дмитро 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)  Малюнок "Іміджеве зображення для університету" ("KPI College 
Style")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення використовується для привернення уваги до іміджевої 
сувенірної продукції. Створено для підвищення рівня впізнаваності та 
іміджу університету. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70192  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Дмитро 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)  Малюнок "Іміджеве зображення назви університету" ("KPI Black-
Yellow Style")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Зображення використовується для приверенення уваги до іміджевої 
лінії сувенірної продукції. Зображення може використовуватися у 
контурному та повноконтурному вигляді.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70193  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Дмитро 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)  Малюнок "Іміджеве зображення для університету" ("KPI Main Hall 
Style")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення використовується для привернення уваги до іміджевої 
сувенірної продукції. Передбачається використання зображення як у 
чорно-білому, так і у кольоровому варіантах. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70194  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Введение в технологию разработки и 
развёртывания веб-сервисов" ("Разработка и развёртывание веб-
сервисов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70195  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криськов Олег Дем'янович  
 
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 наукового характеру "Індекс технологічної собівартості 
виробничого ресурсу в машинобудуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Призначенням індексу є забезпечення об'єктивною інформацією 
процедур динамічного обчислення економічних показників 
проектованого РТП в системах САПР ТП для економічного 
обґрунтування технологічного рішення в момент його прийняття.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70196  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагачевська Зіновія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Українське дошкілля в освітньому просторі Східної 
Галичини (кінець XIX ст. - 1939 р.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нагачевська З.І. Українське дошкілля в освітньому 
просторі Східної Галичини (кінець XIX ст. - 1939 р.) : монографія /     
З.І. Нагачевська. - Івано-Франківськ : НАІР, 2015. - 254 с. 

 

Анотація   

У монографії розкрито чинники, основні умови й особливості 
визрівання та реалізації ідеї інституцій дошкільного виховання у 
Східній Галичині; відтворено історію становлення і проаналізовано 
мету, завдання, зміст діяльності різних типів українських дошкільних 
закладів у межах Австро-Угорської імперії та Польщі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70197  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

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 "Управління дорожнім рухом 
на залізничному переїзді з елементами теорії корисності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглядається підхід до управління транспортними засобами на 
залізничному переїзді з метою підвищення безпеки дорожнього руху із 
застосуванням елементів теорії корисності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70198  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великочий Володимир Степанович, Дутчак Олена Іванівна, 
Шикеринець Василь Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Міжнародний туризм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міжнародний туризм : навчальний посібник для 
студентів спеціальності 8.14010301 "Туризмознавство" / 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / 
укладачі В.С. Великочий, О.І. Дутчак, В.В. Шикеринець. - Івано-
Франківськ : Видавець : Кушнір Г.М., 2015. - 254 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто міжнародний туризм як 
соціокультурний феномен та окрему галузь світової економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70199  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Карасюнок Анна Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Роль батьків в ортодонтичному лікуванні дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії представлені результати дослідження ролі батьків в 
ортодонтичному лікуванні дитини 6-12 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70200  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звєрєва Валерія Валеріївна, Артем’єв Андрій Владиславович, Зайцев 
Андрій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 
терміну "Дауншифтинг старіння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В зв'язку з стрімким збільшенням старіючого населення в Україні, 
особливо гостро постає питання успішності проходження літньою 
людиною соціальних етапів в період постпрофесійної діяльності. 
Фрустрованість поведінки інтенцій і зниження ментальної сили є 
домінантою психофізичних змін і соціальних трансформацій, 
причиною дій аномії (антисуспільної поведінки).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70201  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко Інна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний підхід до 
оцінювання ефективності державних видатків, спрямованих на 
забезпечення розвитку трудового потенціалу" ("Методика 
оцінювання ефективності державних видатків на забезпечення 
розвитку трудового потенціалу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності державних 
видатків, спрямованих на забезпечення розвитку трудового 
потенціалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70202  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олена Михайлівна, Доценко Наталія Володимирівна, 
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 аналізу маршрутів у графі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує евристичний алгоритм пошуку наближеного 
розв'язку задачі комівояжера. Наведені приклади роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70203  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування сигнатур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для формування сигнатур для заданої двійкової 
послідовності. У файл результату записується процес формування 
сигнатур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70204  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення ефективності 
перевірок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення ефективності перевірок 
комбінаційних схем для різних складів перевірок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70205  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олена Михайлівна, Доценко Наталія Володимирівна, 
Павлик Ганна Володимирівна, Кошова Ірина Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування серійних 
послідовностей із заданими характеристиками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для формування каталогів символьних (r, n, w) 
послідовностей, де n - кількість символів у послідовності, r - кількість 
символів в алфавіті, w - кількість серій. У послідовності представлені 
всі символи із заданого алфавіту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70206  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Теоретична модель 
урегулювання кон'юнктури на регіональних ринках праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено теоретичну модель урегулювання кон'юктури на 
регіональних ринках праці, яка передбачає трансформацію та 
часткову децентралізацію діючого механізму державного 
регулювання зайнятості населення в Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70207  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Лариса Олександрівна, Скрипніков Андрій 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Шкала психосоціальної дезадаптації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Стрімкі соціальні трансформації та напружений ритм життя сучасної 
людини, призвели до актуалізації проблем різноманітних форм 
психосоціальної дизадаптації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70208  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколішин Анатолій Карлович, Попович Юрій Іванович, Зайцев 
Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація ендодонтичних інструментів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Незважаючи на велику кількість існуючих способів підготовки до 
пломбування кореневого каналу, основними в очищенні, розширенні і 
формуванні каналу є два способи: апікально-коронарний і 
коронально-апікальний.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70209  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - Дивись 
Українське!" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Культурно-мистецький проект "Кіноальманах 
"Все починається в Києві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є описом проекту, метою якого є передача в художній (творчій) 
формі краси та здобутків міста Києва та киян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70210  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородіна Валерія Вадимівна, Мусіна Сабіна Рафіковна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн інтер'єру салону 
"G.Bar"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дизайн оформлення приміщень салону зсередини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70211  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис та малюнки до настільної гри "ВЫБОРЫ-ВЫБОРЫ" 
("Настільна гра "ВЫБОРЫ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з тексту правил гри та ілюстрацій спеціальних 
карток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70212  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис та малюнки до учбової карткової гри "SPACE HUNTER" 
("Учбова карткова гра "SPACE HUNTER")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з тексту правил гри та ілюстрацій спеціальних карт. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70213  
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Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна  
 

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)  Науковий твір - препринт "Методика комплексної оцінки 
результативності моделі інноваційного розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Системно-комплексно обґрунтовано модель інноваційного розвитку 
аграрного сектора економіки, яка повинна формуватись на 
методологічних підходах розробки загальної концепції розвитку 
соцально-економічних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70214  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна  
 

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)  Науковий твір-препринт "Методика оцінки синергетичного ефекту 
від реалізації моделі інноваційного розвитку аграрного сектора 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Системна збалансованість моделі інноваційного розвитку аграрного 
сектора дозволить сформувати останню на принципах адаптивності і 
здатності забезпечувати синергетичний ефект в діяльності 
сільськогосподарських підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70215  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Баришевська Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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)  Навчальний посібник "Управлінський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни 
"Управлінський облік" для здобувачів вищої освіти напрямку 
підготовки "Облік і оподаткування". У посібнику висвітлено основи 
управлінського обліку та система обліку і калькулювання 
собівартості продукції на сільськогосподарських підприємствах, 
згідно з вимогами законодавства України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70216  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "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  70217  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Ксенія 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 "Constellation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70218  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "This is Metal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70219  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куденко Петро Геннадійович, Демьянюк Людмила 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 "Зрада, то отрута для кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70220  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Андрій Володимирович, Ваценко Анжела 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 "Коментар щодо "Спектр функций твердых тканей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вважається, що мультифункціональність органів живих істот є 
основною передумовою для перетворення виду в тому чи іншому 
напрямку. Таке положення викликає інтерес розгляду різних 
структур організму крізь призму еволюції.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70221  
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Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Ольга Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Різдвяні листівки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70222  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Галина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Развивающая карточная игра для 
всей семьи "Link-up" ("Link-up")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвиваюча карткова гра для всієї сім'ї розроблена для дітей віком від 
4 років та їх батьків. Гра допомагає покращити стосунки в сім'ї між 
дітьми та батьками, розвинути уважність, уяву та винахідливість, 
отримати позитивий, чудовий час, проведений в колі сім'ї чи друзів. 
Гра містить: 75 карт з завданнями, 70 "зірок" з балами, правила гри.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70223  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

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  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 48. Книга І"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

48 том повного зібрання праць М. Грушевського в 50 томах містить 
різнопланові публікації авторства визначних українських, польських, 
білоруських та російських інтелектуалів, котрими сучасники вченого 
відгукнулися на його наукову та громадсько-політичну працю.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70224  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гирич Ігор Борисович, Панькова Світлана Михайлівна, Тодійчук 
Ольга Веніамінівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 19"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденники історика мають виняткову цінність, містять численні 
невідомі факти й деталі до життєпису М. Грушевського. На сторінках 
щоденника подано детальну хронологію підготовки "Історії України-
Руси", зафіксавано обставини  написання публіцистичних праць. 
Щоденник віддзеркалює також суспільно-політичну, редакційну, 
науково-організаційну діяльність М. Грушевського в НТШ у Львові 
та УНТ у Києві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70225  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиденко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Феям не читати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша поетична збірка молодої поетеси Наталії Шиденко. ЇЇ віршам 
притаманні тонкий ліризм, справжня щирість і прозорість. 
Багатогранність людського буття, мінливість світу, пошуки свого 
місця у ньому - основні теми поетичних творів автора.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70226  
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Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Леся  
 

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)  Рукопис "Петро Коваль. Діти берегів часу: акція "Вісла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання допоможе читачеві пізнати правду про українсько-польські 
відносини на міжособистісному рівні до 1947 року в Південно-Східній 
Польщі, у Вармії та Мазурії. Тема важлива з огляду на те, що ці 
стосунки подавалися тенденційно, їх спотворювали і ними 
маніпулювали на політичному рівні упродовж усіх повоєнних 
десятиліть.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70227  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "100 фотографій Української революції 1917-1921 років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У фотоальбомі за хронологічно-тематичним порядком зібрано 
найкращі із збережених фотографій, які ілюструють розвиток та події 
Української революції, історії УНР доби Центральної ради і доби 
Директрії, важливі митті життя Української Держави, Західно-
Української Народної Республіки, окремих осіб, груп та подій, 
населені пункти, споруди тої доби.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70228  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онофрейчук Надія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи обробки та програмування на  
                                                             верстатах з числовим програмним керуванням"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В підручнику детально представлені основи програмування  
та особливості технології обробки на свердлильно-фрезерно-
розточувальних центрах з ЧПК, токарних верстатах з ЧПК.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70229  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Вячеслав Юрійович  
 

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)  Літературний письмовий твір методично-практичного  
                                                           характеру з ілюстраціями "Переработка или утилизация  
                                                           отходов изделий из стекла, всех видов керамики, фарфора,  
                                                           фаянса, глиняного, строительного боя с помощью силы  
                                                           движения морской воды и естественного влияния природных 

факторов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі автор розкриває ідею використання природних сил  
моря для переробки відходів скла, фарфору, кераміки без  
великих затрат коштів і енергії, у результаті чого виникають  
нові матеріали в будівництві та художній творчості людини, 
одночасно вирішуються певні екологічні проблеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70230  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

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, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації "Крысиные бега для детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Ілюстрації являють собою оригінальне зображення пацюка у 
кольоровому та чорно-білому рішенні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70231  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художнє оформлення ігрового поля для гри "Крысиные бега для 
детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконано художнє оформлення ігрового поля для гри "Крысиные 
бега для детей".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70232  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

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 "Крысиные бега для детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У брошурі розкрито правила гри "Крысиные бега для детей".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70233  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

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, 
ілюстрація, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Набір карток для гри "Крысиные бега для детей".   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70234  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Ольга Валентинівна, Ватульова Антоніна Леонідівна, 
Ріжняк Ренат Ярославович, Семенюк Олег Анатолійович, Лупан 
Ірина Володимирівна, Паращук Степан Дмитрович, Пасічник Наталя 
Олексіївна, Яременко Людмила Іванівна, Акбаш 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "КОНЦЕПЦІЯ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70235  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Горошкова Лідія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторська програма "Менеджмент нерухомості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська програма забезпечує можливість одночасного поєднання 
теоретичної і практичної підготовки керівного складу ОСББ, 
асоціацій ОСББ та комунальних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70236  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Горошкова Лідія Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторська програма "Енергетичний менеджмент у 
теплопостачанні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська програма забезпечує можливість теоретичної і практичної 
підготовки керівного складу ОСББ, асоціацій ОСББ та комунальних 
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70237  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Горошкова Лідія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторська програма "Енергетичний менеджмент у 
водопостачанні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська програма забезпечує можливість теоретичної і практичної 
підготовки керівного складу ОСББ, асоціацій ОСББ та комунальних 
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70238  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Горошкова Лідія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторська програма "Підготовка керівного складу 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, 
управителів, бухгалтерів, голів ревізійних комісій та ін.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Авторська програма забезпечує можливість теоретичної і практичної 
підготовки керівного складу ОСББ та асоціацій ОСББ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70239  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єва Резник (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 "Цена успеха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман підіймає дуже гостре питання еміграції молоді з України. 
Зокрема в романі детально описується як складається доля молодої 
дівчини - Оксани, за кордоном, а також всі перипетії, тяготи і 
труднощі, які їй доводиться пережити, щоб стати на чужині 
легальним громадянином. Це життєвий роман, який фокусується на 
проблемі вибору, який так чи інакше робить кожен із нас.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70240  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Леонід Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Девять дней одной жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Кто виноват?", "Не думай, не размышляй", "Майдан", "Весна в 
Одессе", "Февраль", "Футбол", "Сигареты - это яд", "Может быть", 
"Осенняя лирика".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70241  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Так всё и было, или рассказы бывалого одессита"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це не надумані, а реальні історії, в яких розповідається про реальних 
людей. Про події, що відбувалися в дитинстві, юності, у зрілому віці. 
Деякі оповідання мають гумористичний характер, деякі - сумні. Але 
усі вони не залишають читача байдужим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70242  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комікс "CRAVE FOR HUNT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У коміксі через послідовність малюнків із текстом викладається 
історія про літак спеціального військового підрозділу, який зазнає 
аварії. Щоб врятуватися усі пасажири сідають у рятувальні модулі і їх 
розкидує по поверхні планети Тартоніс, яка населена небезпечними 
монстрами. Вони повинні знайти один одного і за будь-яку ціну 
врятуватися і виконати свою місію.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70243  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Сетнік Наталія Юріївна, 
Фічковський Андрій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-орієнтована система для організації 
навчального процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система призначена для обробки та подання в зручному 
електронному вигляді інформації про успішність студентів, а також 
додаткової інформації, що супроводжує навчальний процес.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70244  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Лазарев Ярослав Володимирович, 
Попатенко Андрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління взаємозв'язком з 
клієнтами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена система управління взаємоз'язку з клієнтами призначена 
для раціонального використання ресурсів; поліпшення якості 
обслуговування клієнтів; ведення обліку бізнес-процедур; створення 
ефективної звітності про результати та полегшення роботи персоналу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70245  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябий 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 створення та розвитку 
Соціальної мережі для спілкування, спільного глобального 
споживання, захисту, розвитку та життєдіяльності: "Добрі сусіди" 
(Good Neighbor's)" ("Добрі сусіди" (Good Neighbor's)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачає створення соціальної мережі, побудованої на 
зональних, географічних, сусідських засадах ОСББ, для об'єднання 
людей на базі інтернет-технологій, але з метою стимулювання діалогу 
в реальному вимірі та часі, базуючись на використанні мережі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70246  
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Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахтій Петро Данилович, Коваль Тетяна Вячеславівна, Соколенко 
Людмила Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м'язів і 
м'язової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70247  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любченко Костянтин Миколайович, Петренко Юрій Олексійович, 
Коваленко Станіслав 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 для тестування знань "LPK test" ( "LPK test") 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для створення тестів контролю знань та для оцінювання 
відповідей на створені тести.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70248  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний підручник "Колористика в проектуванні інтер'єрного 
середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглятуто початкові поняття з колористики, теоретичні основи з 
питань колористики та використання кольору в інтер'єрі, живописі, 
мистецтві та декоративно-художньому оздобленні інтер'єру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70249  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Михайлович, Савченко Андрій 
Володимирович, Василинчук Віктор Іванович, Никифорчук Дмитро 
Йосипович, Костюк Володимир Леонідович, Арешонков Віталій 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
"Протидія злочинам, пов'язаним із сепаратистськими діями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дану роботу підготовлено з метою забезпечення правоохоронних 
органів необхідною інформацією щодо особливостей протидії 
злочинам, пов'язаним із сепаратистськими діями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70250  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олександр Владиславович  
 

Повне ім'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 "Проза жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сенс життя полягає в розкритті моральних основ людської природи, і 
це заняття дає людині не тільки моральне задоволення а й чисту, 
безтурботну радість, авторитет і врешті-решт - владу над світом.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70251  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Скет вправи для голосу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вправи для голосу, які допомагають вокалісту розвиватися музично, 
дикційно, артикуляційно, освоїти техніку скет, мелізми, скачки, 
глісандо та інші.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70252  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенюк Максим 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 "Міжнародно-правовий досвід забезпечення 
продовольчої безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова стаття присвячена розгляду проблем міжнародного 
визначення продовольчої безпеки. Визначено загальновизначенні 
чинники, які можуть впливати на глобальну продовольчу проблему.   
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70253  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Костянтинович, Трибрат Костянтин 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Wear of Cutting Tools" ("WCT")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для отримання математичних моделей, що 
пов'язують час обточування, розмірне зношування, швидкість різання 
та період стійкості інструмента на основі експериментальних даних.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70254  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новгородов Дмитро Олександрович (Dante, Данте)  
 

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 "Одиночество в толпе" ("Loneliness of a 
crowd")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70255  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новгородов Дмитро Олександрович (Dante, Данте)  
 

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 "Стремление жить" ("Aspiration to live")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70256  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новгородов Дмитро Олександрович (Dante, Данте)  
 

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 "Память" ("Memory")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70257  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Лілія Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з соціальної роботи. Частина І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено основні теми дисципліни. Мета навчального 
посібника - розширити та поглибити знання щодо специфіки 
соціальної роботи у практичній діяльності. Запропоновані теми 
практичних занять допоможуть студентам опанувати основні питання 
з даної дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70258  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
нормативної навчальної дисципліни "Управління та юридичне 
забезпечення дошкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є ознайомлення із основними 
принципами, функціями управління та нормативно-правовим 
забезпеченням дошкільного навчального розкладу, юридичними 
нормами професійної діяльності та врегулювання трудових відносин в 
галузі дошкільної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70259  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксения Заставская (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 "Материнская линия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70260  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меркулова Наталя Володимирівна, Федорова Лідія 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 "Соціальний аудит, інспектування та 
консультування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено навчальну програму з курсу та методичні 
рекомендації для практичних занять і самостійних робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70261  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Вікторія Василівна (Тoriya Brut)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезії і прози "Світло, в чім твоє життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірці творів постають головні філософські питання життя людини. 
Роздуми про існування людини в сучасному нелегкому світі із 
заглибленням у фантастичне.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70262  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томинець Марія Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Paint you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У відеоролику зображується святкування новорічних свят у колі 
друзів, які розмальовують картину.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70263  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Вікторія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Менеджмент освіти. Конспект лекцій для 
слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конспект лекцій спрямовано на накопичення досвіду з вирішення 
питань менеджменту освіти у сучасних умовах з урахуванням 
специфіки і особливостей діяльності навчальних закладів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70264  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Шалімова Ірина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Дипломне проектування: навчально-методичний 
посібник для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання 
зі спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" (073 
Менеджмент (Управління навчальним закладом))"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях наводятся цілі та завдання, тематика, 
організаційні й змістовні питання, вимоги до оформлення та захисту 
магістерської кваліфікаційної роботи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70265  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор 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)  Науковий твір "Процеси та обладнання перероблення вторинного 
поліетилентерефталату із застосуванням кріогенної технології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено теоретичні засади перероблення поліетилентерефталату 
(ПЕТФ) із відходів. Приведені рівняння визначення теплофізичних і 
фізико-механічних властивостей ПЕТФ, проведена оптимізація 
процесу. Наведені результати експериментальних досліджень 
властивостей ПЕТФ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70266  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

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 СУМЛІННЕ БАТЬКІВСТВО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з кольоровими смужками. В центрі медалі, на  
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тлі стилізованих блакитних променів, символічне дерево життя та 
силуети подружньої пари з дівчиною і хлопчиком. На реверсі медалі - 
вінок Нарбута, контур України та номер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70267  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

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 - відзнака             
ЗА СЛУЖІННЯ БОГУ І УКРАЇНІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відзнака має форму щита, який з'єднаний з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В 
центрі відзнаки на тлі променів - Георгій Переможець, над яким - 
хрест та напис на стрічці "З нами Бог і Україна". Щит обрамлено з 
обох боків листям лавра. На реверсі відзнаки - номер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70268  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

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 - орден                 
ЗА РОЗБУДОВУ УКРАЇНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Орден має форму стилізованого хреста, перевитого лавровим вінком 
та стрічкою, який з'єднується з прямокутною колодою, обтягнутою 
стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі хреста на 
синьому фоні зображено Герб України та напис по колу "За розбудову 
України". На реверсі ордена - номер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70269  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
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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 ВІРНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з фігурною колодкою, 
обтягнутою синьо-жовтою стрічкою. В центрі медалі, на тлі 
стилізованих променів, розташований Герб України. По периметру на 
синьому фоні - вінок Небута. На реверсі медалі - напис "За вірність 
національній ідеї" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70270  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 
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 ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з фігурною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з кольоровими смужками. В центрі медалі,  
на тлі стилізованих променів, розташований Герб України.  
По периметру, на білому фоні - вінок Небута. На реверсі медалі - 
напис "За збереження національних традицій" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70271  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 
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 БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

291 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з кольоровими смужками. В центрі медалі -  
контур України, частково оповитий розрубленим павутинням з 
павуком, на якого спрямоване вістря меча. В верхній частині ліворуч 
зображено стилізовані промені світла. На реверсі медалі напис "За 
боротьбу з корупцією" та номер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70272  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляг Ганна Віталіївна (Hanna Sheliah)  
 

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 "Naked Philosophers"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє студентів влаштовують перше побачення у затишному місці на 
маленькому озері посеред мальованих гір, де вони танцюють, п'ють 
коктейлі та розмовляють про любов, красу, сімейні відносини, 
сексуальні забобони та цінності сучасного суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70273  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

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 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статті про українських літераторів, фольклористів і мовознавців  - 
від зачинателів нової української літератури до тих, хто потрапив в 
поле зору  І. Франка або за його життя залишив висловлювання про 
нього.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70274  
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Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

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 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статті про українських літераторів, фольклористів і мовознавців  - 
від зачинателів нової української літератури до тих, хто потрапив в 
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  70275  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фастованов Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Флоренция"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70276  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Назар Васильович, Хамула Орест 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)  Програмний продукт "HQ Music for Android 7.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт призначений для "offline" прослуховування музичних файлів 
на мобільних пристроях з операційною системою  Android 5 і вище.  
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Особливістю є жестова взаємодія користувача, при якій 
використовуються одночасно дві точки дотику для регулювання 
рівня звуку або навігації по часовій шкалі музичного файлу, що 
прослуховується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70277  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флейшер Анна Леонідівна   
 

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 "Что видим мы во взгляде человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70278  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслобойщиков Сергій Володимирович  
 

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 першої серії дванадцятисерійного художнього фільму та 
попередній поепізодний план інших серій "Миньковецька держава"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія створення Ігнацієм Мархоцьким незалежної держави - 
Минковецька Держава, яка проіснувала на території сучасної 
України, на Подолі, з 1793 по 1827 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70279  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Тетяна Анатоліївна  
 

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 "Духовно-просвітницький проект 
"Господь - Сила народу Свого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Духовно-просвітницький проект спрямований на об'єднання людей 
різних політичних поглядів навколо Святої Православної Церкви, 
заснованої Господом Ісусом Христом, який приніс себе в жертву 
Господу Отцю, в муках постраждавши на хресті, віддавши своє життя 
заради спасіння людей.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70280  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "В темноті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70281  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-учбовий твір "Тонкости итальянской грамматики в 
двух томах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику висвітлено граматичні особливості італійської мови, 
знання яких необхідне для орієнтування у мовних ситуаціях, а також 
правильного розуміння та написання текстів італійською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70282  
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Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Олександр Васильович, Гнєдаш Сергій Вікторович, 
Левківський Сергій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Вільні 
осесиметричні коливання товстостінних композитних циліндричних 
оболонок при різних умовах закріплення контура та зовнішньої 
поверхні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано два підходи до дослідження вільних коливань 
товстостінних композитних циліндричних оболонок із застосуванням 
поліномів та із застосуванням поліномів і розв'язком системи 
диференціальних рівнянь. Проведений аналіз визначення власних 
частот коливань вихідної оболонки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70283  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганіч Ліра Рашитівна  
 

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 "Красный прилив"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70284  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Пісня "Waterfall of life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70285  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черватюк Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім'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 "Стилізоване зображення жіночої фігури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перше використання малюнку в дипломах переможців на 
міжнародних фестивалях моди "Тиждень моди в осінньому Львові" та 
"Тиждень моди в старовинному Львові", потім використовувався 
автором для логотипу та ідентифікації Благодійного фонду сприяння 
розвитку моди, а також заходів, що були організовані автором.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70286  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черватюк Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім'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 "Стилізоване зображення жіночої (дівочої) фігури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок вперше використовувався для приватної учбово-
виробничо-комерційної фірми "Гад апрайз" (м. Львів) 1991 р., а 
також для ідентифікації міжнародних фестивалів моди у Львові, а 
саме: "Тиждень моди в осінньому Львові", "Тиждень моди в 
старовинному Львові", шоу-програмах "Чарівна львів'яночка", 
"Чарівна кияночка" тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70287  
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Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черватюк Людмила 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)  Положення про "Іміджевий культурно-мистецький проект 
"Вивчаємо історію України через культурно-мистецькі проекти"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70288  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузюк Олекса Михайлович  
 

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)  Каталог "Стоечно-ригельная фасадная система SY F50"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог містить оригінально розташовану в таблицях з ілюстраціями 
та індексами комплексну інформацію про алюмінієві рамні профілі та 
комплектуючі вироби фасадних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70289  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузюк Олекса Михайлович  
 

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)  Каталог "Оконно-дверная система с терморазрывом SY W70"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Каталог містить оригінально розташовану в таблицях з ілюстраціями 
та індексами комплексну інформацію про алюмінієві рамні профілі та 
комплектуючі вироби вікон та дверей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70290  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майовець Василь Євгенович, Жевлаков Костянтин Вячеславович, 
Дмитречко Володимир Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ЯРМЕЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "YarMel Business Applications Platform (BAP)" 
("YarMel ВAP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтернет-орієнтована платформа для швидкої побудови бізнес-
додатків та комплексних інформаційних систем управління 
діяльністю підприємств, управління фінансами, документообігу, 
управління взаємовідносинами із клієнтами та систем управління 
людськими ресурсами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70291  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція курсу 
"Статистичні методи обробки даних у поведінкових науках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепцію розроблено для підготовки магістрів-політологів, що 
спеціалізуються на гендерних студіях, з урахуванням досвіду 
провідних університетів, що мають схожі програми.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70292  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гумінський Юрій Йосипович, Кулик Анатолій Ярославович, Коваль 
Борис Федорович, Алієв Ельдар 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 "Електронний журнал" ("EZ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система створена для контролю якості навчального процесу 
студентів ВНЗ і дозволяє здійснювати збір, зберігання та аналіз 
інформації про успішність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70293  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломов Анатолій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Хокей з м'ячем і шайбою на Полтавщині та в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Хокей з м'ячем на полтавщині користувався великою популярністю в 
50-60-х роках минулого століття. Із середини 60-х років м'яч із 
льодових полів почала витісняти шайба.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70294  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулов Артем Сергійович, Бараш Юрій Савелійович, Железнов 
Костянтин Ігоревич, Заболотний Олександр Миколайович, 
Кравченко Христина Василівна, Швець Анжела Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для техніко-
економічної оцінки ефективності залізничних туристичних 
маршрутів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку ефективності туристичних 
перевезень по широкій та вузькій коліях. Дозволяє розрахувати 
витрати на залізничні туристичні перевезення, доходи від 
експлуатації туристичних поїздів та строк окупності з урахуванням 
дисконтування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70295  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

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 "Меценатство в Україні: історико-
управлінський аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Курінна. Меценатство в Україні : історико-
управлінський аспект // Актуальні проблеми державного управління : 
зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 3 (33). - с. 56-62. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70296  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Вадим 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 "Оглядова карта стоматологічного хворого"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалення організації та підвищення якості надання 
стоматологічної ортопедичної допомоги вимагає вивчення 
поширеності стоматологічних захворювань і ступеня задоволеності 
населення даною допомогою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70297  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Вадим Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета опитування фахівців стоматологічного 
профілю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціологічне дослідження фахівців стоматологічного профілю про 
стан стоматологічної ортопедичної допомоги з одного боку сприяє 
виявленню резервів, поліпшенню організації, плануванню, 
підвищеннюя якості та культури діяльності установи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70298  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дериховська Вікторія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Критерії оцінки ефективності наукової діяльності у 
системі вищої освіти: порівняльна характеристика досвіду країн 
Західної Європи та країн постсоціалістичного табору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано нормативно-законодавчу базу держав щодо існуючих 
методик оцінювання наукової діяльності ВНЗ та проведено паралель 
щодо складу показників, згідно з якими проводиться оцінка 
ефективності наукової діяльності вищої школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70299  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2017  
 

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 "Садиба Попова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок історико-архітектурного музею-заповідника "Садиба 
Попова" у Василівці (ХІХ ст.) з висоти пташиного польоту, який 
містить зображення пам'яток архітектури, історії та культури. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70300  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васецький Микола Генадійович, Купець Анатолій Іванович, 
Трофименко Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АМ ІНТЕГРАТОР 
СОФТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Actima" версія 2.0" ("Actima" 2.0")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Actima" версія 2.0" - це багатофункціональна програма модульного 
типу, призначена для забезпечення автоматизації системи контролю 
доступу та табельної звітності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70301  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамеляк Ігор Павлович, Волощук Денис Вікторович, Коваль Тетяна 
Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика встановлення загального модуля 
пружності (деформації) дорожнього одягу за результатами 
експериментальних випробувань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено теоретичне обґрунтування необхідності встановлення 
деформаційних розрахунків характеристик шарів дорожнього одягу 
на основі статистичної обробки безпосередньо виміряних значень 
пружного прогину.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70302  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Надія Василівна, Базилюк Антоніна Василівна, Бабич 
Людмила Миколаївна, Безуглий Артем Олександрович, Бібик Юлія 
Миколаївна, Бойко Наталія Віталіївна, Боровик Наталія Антонівна, 
Горобінська Ірина Владиславівна, Гошовська Валентина Василівна, 
Гуцалюк Олена Ігорівна, Жулин Ольга Володимирівна, Концева 
Валентина Володимирівна, Корольова Оксана Іванівна, Левковець 
Наталія Петрівна, Назаренко Ярослава Ярославівна, Печончик Тарас 
Іларіонович, Теслюк Наталія Петрівна, Турпак Тетяна 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 "Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення 
підприємств дорожньо-транспортного комплексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглядається закономірності розвитку підприємств 
дорожньо-транспортного комплексу (ДТК). Пропонуються методичні 
рекомендації щодо  впровадження інклюзивної моделі розвитку у 
сфері ДТК і економіки в цілому. Сформовано основні напрями 
фінансування інноваційної політики підприємств ДТК.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70303  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожок Лілія Степанівна, Крук Леся 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 "Методичні 
вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Теоретична 
механіка" розділ "Статика" для студентів денної форми навчання 
галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальності 192 
"Будівництво та цивільна інженерія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70304  
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Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махотіна Юлія Володимирівна  
 

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 "Музика до кінофільмів. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70305  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костов Руслан Феохарієвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Отвали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня була створена автором як спогад про минулий період його 
життя, пов'язаний з сонячною дівчиною, з якою він провів близько 
двох років свого життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70306  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, 
Владимирський Ігор 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 "Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої 
структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій 
при термічній та низькоенергетичній іонній обробці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70307  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана 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 "Комп'ютерна тренувальна програма 
повірки магазину індуктивності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70308  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана 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 "Комп'ютерна тренувальна програма 
повірки вимірювального трансформатору струму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70309  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Христина 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 "Белые ресницы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісня створена в оригінальній гармонізації акордової послідовності з 
використанням стилізованих ритмів з відголосками та джазовими 
акордами. Поштовхом для написання пісні був урок літератури, на 
якому викладач проникливо читала вірші відомих авторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70310  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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 "Никогда, никому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70311  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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 "Правила игры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70312  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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 "Я не для тебя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70313  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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 "Я сяду в самолет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70314  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородіна Валерія Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн інтер'єру шоу-рума 
"Oh My Look!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою дизайн оформлення приміщень шоу-рума 
зсередини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70315  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анжей Барський (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИГР"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі коротко представлені описи найбільш популярних на 
сьогоднішній день видів спорту з усього світу, ігор, що розвивають, і 
логічних ігор - що дозволяють розвивати нестандарте мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70316  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ЛЮБИТЕ СЕБЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Виконуючи дієві методи, вказані у книзі, людина навчиться любити 
себе. Описана методика підвищення самооцінки людини. Надано 
детальне роз'яснення розвитку самоповаги та почуття власної 
гідності. Це, в свою чергу, змінить  життя людини в кращу сторону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70317  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божик Галина Миколаївна (Софія Бойко)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Любовний роман "Подароване серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70318  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Вікторія Володимирівна, Цейтлін Семен Юлійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро інформаційних 
технологій" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 
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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 "Комплекс програмних засобів планування 
роботи локомотивних бригад" ("Планування роботи ЛБ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До складу програмного комплексу входять задачі: ведення заявок на 
роботу ЛБ в таблицях НДІ, логічний контроль та запис в 
інформаційні моделі АСК ВП УЗ-Є вхідних повідомлень про 
планування роботи та відпочинку робітників локомотивних бригад, 
формування вихідних довідок -  місячних графіків та добових нарядів 
на роботу локомотивних бригад.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70319  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Генератор типових моделей бази даних АСК 
ВП УЗ-Є" ("MDesigner")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою CASE - засіб для проектування структури 
типових моделей БД АСК ВП УЗ-Є. Програма призначена для 
автоматизації процесу створення моделей бази даних.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70320  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Олександр Сергійович, Біланюк Сергій Віталійович, 
Сірук Роман 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 пісень "Repost - II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

 "Repost - Sunset", "Repost - Так хотів", "Repost - Космическая пыль ". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70321  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свєтной Роман Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АgroPilot 3D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для сільгоспвиробників, 
за допомогою отриманих GPS-координат, полегшує  
керування обприскувачами при внесенні добрив, заміри  
площі ділянок та інші сільгоспроботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70322  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свєтной Роман Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "VELESTOR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою поєднання літер "V" та "Т", які розміщені у колі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70323  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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, твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис програми "Программа подготовки специалистов 
Международного координационного центра "Ключ Софии" 
("Программа подготовки ноосферного человека")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70324  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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 "Международный Координационный Центр "Ключ 
Софии" ("МКЦ "Ключ Софии")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70325  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

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 "Ноосферный мир. Система Бронников-Феклерон. МКЦ 
"Ключ Софии" ("Бронников-Феклерон")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70326  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовенко Костянтин Ігорович, Січкар Марина Юріївна (Marina 
Reyes)  

 

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 "When long day is over"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70327  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовенко Костянтин Ігорович, Доронченко Станіслава Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тягар мовчання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70328  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "До последнего Солнца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70329  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Колыбельная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70330  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я знайду тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70331  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція курсу 
"Освіта і ґендер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено для підготовки магістрів-політологів, що 
спеціалізуються на гендерних студіях, з урахуванням досвіду 
провідних університетів, що мають схожі програми. Твір містить 
перелік тем з дослідження гендерних проблем освітнього середовища, 
вироблення методів їх подолання, набуття навичок з гендерної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70332  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Вадим Юрійович, Нідзельський Михайло Якович, 
Старченко Іван Іванович, Давиденко Ганна Миколаївна, Кузнецов 
Віктор Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Морфологические особенности слизистой оболочки 
языка крысы в ранний период воздействия на нее мономера 
акриловой пластмассы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка стосується галузі медицини, а саме стоматології,  
розробки діагностики патологічних процесів стоматологічного 
профілю. У статті представлені результати дослідження впливу 
мономера  базисної акрилової пластмаси "Фторакс" на стан слизової 
оболонки язика щурів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70333  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція курсу 
"Гендерна політика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено для підготовки магістрів-політологів, що 
спеціалізуються на гендерних студіях, з урахуванням досвіду 
провідних університетів, що мають схожі програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70334  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочковський Андрій Петрович, Сапожнікова Наталя Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Система автоматизованого обліку та контролю змін 
нормативно-правової бази України з охорони праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система працює на умовах обмеженого доступу користувачів за 
погодженням з головним комп'ютером. На поточний час не існує 
єдиної системи обліку та контролю змін у законних та підзаконних 
нормативно-правових актах України з охорони праці - це  призводить 
до того, що зміни, які були внесені у певний нормативний акт, як 
правило, не враховуються в інших нормативних актах, які містять у 
своєму тексті посилання на нього.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70335  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавкалова Наталія Леонідівна, Власенко Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Systematic basis formation for synthesized capital"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А. Systematic basis 
formation for synthesized capital // Актуальні проблеми економіки. - 
2016. - № 4 (178). - С. 8-16. 

 

Анотація   

У статті узагальнено підходи до визначення інтелектуального 
людського та соціального капіталу як складових синтезованого 
капіталу. Запропоновано структуру синтезованого капіталу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70336  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Андрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система багатопотокового запуску Multi-
thread launcher" ("Система багатопотокового запуску")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє запускати РНР модулі користувачів та зовнішні 
програми у декілька потоків. Система відслідковує наявність 
запущених потоків та, в разі виявлення нефункціонуючого потоку, 
самостійно виконує його перезапуск. Може використовуватися для 
організації паралельних обчислень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70337  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галик Ярослава Іванівна  
 

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 у трьох томах "Книга пам'яті Лемківщини 1944-1946: 
Мартиролог лемківських родин/осіб лемків, виселених з Польщі до 
УССР у 1944-1946 рр." ("Книга пам'яті Лемківщини 1944-1946")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга - це поіменний список лемків-українців, які були примусово 
виселені зі своїх етнічних земель, що перебували тоді під владою 
Польщі, до УРСР. Списки депортованих родин та осіб складені за 
населеними пунктами Лемківщини на основі матеріалів Державного 
архіву Львівської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70338  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онул Наталія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі 
фертильних чоловіків екоконтрастних територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онул Н.М. Порівняльна оцінка балансу 
мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних 
територій // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 3 (74). - С. 17-22. 

 

Анотація   

У статті представлені результати вивчення особливостей вмісту 
важких металів у цільній крові фертильних чоловіків. Встановлено, 
що вміст свинцю і кадмію практично у всіх біосубстратах фертильних 
чоловіків в 1,3-2,2 вище, порівняно з показниками інфертильних 
пацієнтів, і у всіх досліджувальних групах в 1,2-6,4 рази перевищує 
нормативні рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70339  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Елеонора Миколаївна, Онул Наталія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Эколого-гигиеническая оценка антропогенной 
нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья 
населения Приднепровья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белецкая Э.Н., Онул Н.М. Эколого-гигиеническая 
оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора 
риска для здоровья населения Приднепровья : Монография. - 
Днепропетровск : Акцент ПП, 2016. - 140 с. 

 

Анотація   

Проведено комплексний аналіз даних вітчизняної та зарубіжної 
літератури, а також представлені результати власних досліджень 
авторів щодо проблеми техногенного забруднення 
життєзабезпечуючих складових довкілля промислового регіону і їх 
вплив на здоров'я населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70340  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка відстані до каналу блискавки за 
результатами вимірювання амплітудно-часових параметрів 
імпульсних електричного і магнітного полів "Дистанція" 
("Дистанція")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням програми є реалізація функцій сервера і обробки в 
системі збору, реєстрації та аналізу даних з сенсорів електромагнітних 
полів блискавки з метою визначення відстані від блоків сенсорів до 
каналу блискавки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70341  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Максим Олександрович, Морозов Олексій Юрійович, 
Савченко Олександр Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система Єдиний реєстр 
досудових розслідувань" ("ІС ЄРДР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована інформаційно-аналітична система, яка забезпечує 
збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, 
отриманих при реєстрації кримінальних правопорушень та під час 
проведення досудового розслідування, а також результатів судового 
провадження ЄРДР.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70342  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черватюк Людмила 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)  Положення про "Іміджевий культурно-мистецький проект 
"Артвізитівка Києва" ("Київська артвізитівка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплексний іміджевий проект, який передбачає організацію 
художніх виставок, випуск серії поліграфічних видань за різною 
тематикою.  
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70343  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Микола Павлович, Венгер Євген Федорович, Мельничук 
Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика 9 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70344  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рикберг Анатолій Борухович, Літус Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Сервис-ассоциированные инфекции. 
(Инфекционная безопасность в "Индустрии красоты")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70345  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Марина Валеріївна, Калиновський Юрій Юрійович 
(KalinovSKY)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня (гімн) "Олімпія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70346  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KalinovSKY), Тарасова Марина 
Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вето"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про проблеми в міжособистісних стосунках двох 
протилежностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70347  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.01.01 "Текстові стратегії української 
драматургії 1980-2010-х років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У зазаначений період в творчості драматургів спостерігається вибух 
креативності та експериментаторства.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70348  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович, Калиновський Юрій Юрійович 
(KalinovSKY)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мы всегда будем вместе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70349  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулейманова Амінат Магомедівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Типовий сценарій телевізійної 
передачі "Законники"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В передачі беруть участь 4-8 людей (всі вони або більшість з них є 
юристами) та, зазвичай, сидячи за столом, обговорюють проблеми 
юридичного характеру.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70350  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубний Максим Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Visual Feature Extractor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для реєстрації подана частина коду штучної нейронної мережі, яка 
займається аналізом зображень та як результат подає векторну 
інтерпритацію візуальних ознак та аспектів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70351  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабак Юрій Валерійович (Ю), Усанов Євгеній Валерійович, 
Сафрончик Сергій Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній короткометражний фільм "Палец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Один день з житя працівників заводу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70352  
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Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фуртак Іван Іванович, Голунов Анатолій Іванович, Фуртак Іван 
Іванович, Балута Ірина Анатоліївна, Фуртак Андрій Іванович, 
Фуртак Анастасія 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 "ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ І МЕХАНІЗМИ ЇЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ 
УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В СИСТЕМІ 
СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ" ("Інтегрована модель системи 
управління медичними послугами")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтегрована модель поєднує джерела фінансових медичних закладів 
усіх форм власності та відомчого підпорядкування, усіх рівнів 
медичної допомоги через стандарти, клінічні протоколи та 
маршрутизацію медичних послуг з рівня лікаря загальної практики- 
сімейної медицини як менеджера первинного рівня управління 
медичною допомогою в структурі страхових організації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70353  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фуртак Іван Іванович, Голунов Анатолій Іванович, Фуртак Іван 
Іванович, Балута Ірина Анатоліївна, Фуртак Андрій Іванович, 
Фуртак Анастасія 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 "Інтегруюча модель системи охорони здоров'я і 
механізми її реалізації та основні засади створення служби управління 
медичними послугами" ("Інтегруюча модель системи охорони 
здоров'я")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтегруюча модель системи охорони здоров'я поєднує усі джерела 
фінансування медичних закладів усіх форм власності та відомчого 
підпорядкування, усіх рівнів медичної допомоги через стандарти, 
клінічні протоколи та маршрутизацію медичних послуг з рівня лікаря 
загальної практики-сімейної медицини як менеджера первинного 
(місцевого) рівня державного управління охороною здоров'я.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70354  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загороднюк Павло Олексійович  
 

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 "Тетраедр TUTKOVSKY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тетраедр TUTKOVSKY показує взаємозв'язок трьох основних груп 
партнерів проектів з ефективного використання природних ресурсів: 
інвесторів, виробничих компаній і урядів. Комплексність, кооперація 
та координація діяльності, врахування і гармонізація інтересів 
зазначених сторін є обов'язковими умовами успішної реалізації 
проектів з ефективного використання природних ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70355  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман у жанрі фентезі "Хранительница Пророчеств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70356  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман у жанрі фентезі "Хранителька Пророцтв"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В цьому не ідеальному світі Насті довелось стати Хранителькою 
Пророцтв. Людиною, в руках якої людські долі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70357  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодка Сергій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення емблеми 
закладу харчування "# goodtime food I bar"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція емблеми являє собою складений вираз із двох 
англійських слів - "goodtime", та словесне пояснення системи 
харчування споживачів - food bar. Емблема може бути використана як 
знак для товарів та послуг. Зображення має світло-зелене 
розфарбовування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70358  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодка Сергій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення емблеми кафе 
"Trattoria Sicilia since 2015 семейное кафе на каждый день"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція включає малюнок із зображенням кола, на полі 
якого розміщений кухарський інструмент - ніж, та словесні елементи, 
що виконані літерами латиниці та кирилиці. Основним кольором 
емблеми є темно-коричневий.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70359  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовкун Ольга 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 картин "Счастливые грезы юности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70360  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакулевський Володимир Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ПОЛІПШЕНА ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В 
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-35 кВ З 
УРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ ТА АВТОРСЬКИХ 
КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПРИ АТМОСФЕРНИХ 
ОПАДАХ НА ПОВЕРХНІ ПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЛЕП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70361  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Ольга Анатоліївна, Панченко Кирил Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Исследование распределения индукции магнитного 
поля переменного тока промышленной частоты снаружи 
асинхронных двигателей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В умовах сучасного виробництва використовуються асинхронні 
двигуни, які довгий час знаходяться в експлуатації, пройшли стадії 
ремонту і мають набуту параметричну електричну і магнітну 
несиметрії. Розподіл індукції магнітного поля таких двигунів 
відрізняється від розрахункового, закладеного при проектуванні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70362  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Європа. Захід. Український мандрівний нарис 
міжвоєнного періоду" ("Європа. Захід")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У мандрівних нарисах Валер'яна Поліщука йдеться про його 
враження від перебування у Львові, Варшаві, Берліні, Гамбурзі,  
Стокгольмі. Основна увага зосереджена на відтворенні клімату, 
ландшафтів, побуту, архітектури, освіти, культури Норвегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70363  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "На суші й на морі. Закордони в українському 
мандрівному нарисі 1930-20-х років" ("На суші й на морі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі зібрані мандрівні нариси українських авторів 1920-30-х років 
теренами Росії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70364  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Тарасова Тетяна Олексіївна  
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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 "Методика формування обліково-аналітичного 
забезпечення управління резервною системою підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
ідентифікації ризиків обліково-аналітичного забезпечення 
управління, що дозволило оптимізувати резервну систему 
підприємства за етапами non-stop управління сталим розвитком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70365  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Олександр 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)  Науковий твір "План регуляторної реформи системи механізмів 
виконання проектів у будівництві: впровадження сучасних 
контрактних моделей та інформаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка та реалізація першого етапу плану переходу економіки 
України до сучасної системи моделей виконання проектів у 
будівництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70366  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
інноваційної підприємницької діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автор описує історію створення та діяльність своєї компанії "Акцент 
Наталії Нізельської" - першої комунікаційної компанії зі взаємодії з 
навчальними закладами, сутність підприємницької діяльності якої 
полягає в поєднанні інтересів суспільства та представників бізнесу 
заради розвитку підростаючого покоління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70367  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Тамара 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 "Конфігурація програмного забезпечення 
бухгалтерського обліку (доопрацьованого та адаптованого до умов 
Пенсійного фонду України) на базі комплексу 1С"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70368  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щотка Оксана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція курсу 
"Гендерна психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепцію розроблено для психологічної підготовки магістрів-
політологів, що спеціалізуються на гендерних студіях, з урахуванням 
досвіду провідних університетів, що мають схожі програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70369  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренькова Тетяна Валеріївна, Кравець Олексій Михайлович, Кирпа 
Олег Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний комплекс-тренажер 
гідротранспортної установки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт імітує роботу фізичного обладнання 
гідротранспортної установки та дозволяє проводити лабораторний 
практикум з дослідження способів запуску насосного агрегата на 
трубопровідну мережу без чи з протиском та методів регулювання 
технологічних параметрів насосного агрегата, режим якого 
змінюється у часі, при рооботі на споживача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70370  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туренко Анатолій Миколайович, Клименко Валерій Іванович, 
Лукашов Іван Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Рекордно-гоночные 
автомобили ХНАДУ (ЛСА ХАДИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядається історія створення та основні етапи 
виготовлення спортивних автомобілів марки "ХАДІ", інформація про 
основні параметри та технічні характеристики, а також описання 
рекордних заїздів. Використання твору у навчальному процесі 
сприятиме ґрунтовному засвоєнню теоретичних знань і набуттю 
професійної компетенції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70371  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туренко Анатолій Миколайович, Ужва Анатолій Вікторович, 
Сергієнко Олександр Володимирович, Шаповаленко Владислав 
Олексійович  

 

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 науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕМЕНТАХ 
КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИХ СИСТЕМ СПОРТИВНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядаються основні методики оцінки робочих процесів в 
елементах несучих систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70372  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Лариса Анатоліївна, Ставицький Станіслав 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 тест-програма "Оцінка якості Вашого життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє оцінити ступінь задоволеності життям. Вона 
допомогає визначити видимі і приховані життєві стреси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70373  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спосіб конструювання та 
використання гнучких дисплеїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір моделює спосіб конструювання та використання гнучких 
дисплеїв для різних гаджетів, телевізорів тощо, які будуть складатись 
як розсувні двері-книжка. Спосіб є корисним при виробництві  
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великих моніторів у будь-яких сферах використання, від військових 
до побутових.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70374  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Олег 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)  Твір наукового характеру "Концепция проектирования профиля 
шпунтовой сваи высокой несущей способности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено результат наукових досліджень по проектуванню 
профілів шпунтових свай високої несучої здатності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70375  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломія Зеленська (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)  Кіносценарій "Зім'ятий лист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Донька Дарина знаходить у сумці матері два листи. Один - признання 
солдата перед смертю в коханні до жінки, інший - відречення жінки 
від свого коханого. Навколо цих листів зав'язується сюжет складних 
взаємовідносин двох поколінь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70376  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломія Зеленська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Куди подіти святого"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой Йван зустрічає у кав'ярні загадкового Остапа, котрий 
розкривається перед ним, переповідаючи йому про своє велике 
кохання до надзвичайної жінки Марії. Йвана неймовірно дивує 
признання Остапа в тому, що той вчинив по відношенню до своєї 
коханої. Та, коли Остап відверто пропонує йому свою Марію, вщент 
ошелешений Йван робить непердбачений крок.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70377  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуєнков Андрій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стратегічно-
орієнтований внутрішній аудит у системі управління підприємств" 
("Стратегічно-орієнтований внутрішній аудит")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Узагальнено теоретичну й нормативну базу та визначено передумови 
створення системи внутрішнього аудиту в Україні. Запропоновано 
концепцію стратегічно-орієнтованого внутрішнього аудиту та його 
сучасну парадигму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70378  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Андрій Вікторович (Кузьма Скрябін)  
 
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 "Балади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Шукав свій дім", "I love you Barcelona", "Квінти", "Люди як 
кораблі", "Мама", "Місця щасливих людей", "Пусти мене", "Радіо  
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любов", "Сама собі країна", "Старі фотографії", "Вибач", 
"Водавогонь", "Мовчати", "Останній танець", "Падай", "Просто 
ми", "Спи собі сама", "Шампанські очі", "Ще одна пісня про любов", 
"SOLO".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70379  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "KIDO Твій перший 
органайзер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70380  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "3-месячная авторская программа по 
бизнес английскому (интенсив)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70381  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Богдан Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  П'єса "Президент вибирає"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70382  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Пузанова Олександра Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Експериментальні дослідження самодіючого мотор-
шпинделя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для дослідження характеристик дослідного зразка самодіючого 
високошвидкісного мотор-шпинделя використовується 
експерементальний стенд на базі вертикально-фрезерного верстата.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70383  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола Олександрович (Nick Alex), Теличук Галина 
Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Пісня "E-love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70384  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола Олександрович (Nick Alex), Теличук Галина 
Олегівна  
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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 "Let me make you happy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70385  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальський Микола Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мальви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70386  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Михайло Дмитрович, Нідзельський Михайло Якович, Король 
Дмитро Михайлович, Дорубець Андрій Дмитрович  

 

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 "Вторинні деформації зубних рядів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка стосується галузі медицини, а саме  
стоматології, розробки діагностики патологічних процесів 
стоматологічного профілю. Монографія знайомить читачів із 
етіологією, патогенезом, класифікаціями і клінічними проявами,  
які супроводжують вторинні деформації зубних рядів, та різними 
способами їх усунення.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70387  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуприна Максим Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TechSupAssist"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для застосування у відділах технічної 
підтримки підприємств, інтернет-провайдерів та операторів зв'язку 
для підвищення якості та швидкості діагностування стану мережевих 
підключень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70388  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Аліна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна статистична база даних "ServeStat"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних дозволяє одержати статистичні дані стосовно виконання 
подач в окремій волейбольній грі та проводити розрахунки кількісних 
показників їх ефективності та якості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70389  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козел Віктор Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма аналізу інформаційних потоків, побудови 
графової моделі руху інформації "InfoFlow"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70390  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко 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 "Інновації та бізнес у харчовій промисловості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено концептуальні основи формування інноваційної системи 
харчової промисловості в контексті розвитку національної економіки; 
теоретико-методологічні засади щодо побудови стратегічних моделей 
бізнесу в умовах нестійкої економіки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70391  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Весть о пришествии Сына Человеческого" ("Из Жизни к 
Жизни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70392  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіолекцій "Занимательная история с Татьяной Николаюк" 
(Беседы о западноевропейском средневековье)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ці аудіолекції містять 22 бесіди з всесвітньої історії і  
охоплюють історичні, релігійні і мистецтвознавчі аспекти  
історії західноєвропеських країн в епоху середньовіччя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70393  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хельга Нау (псевдонім), жИва (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Делай, делай, делай! Сотрудничество с 
творческим миром"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена питанням розвитку творчих здібностей, мотивує як 
закінчити свою ідею, довести її до кінця, сприяє розвитку творчої 
уяви та розглядає питання як співпрацювати з творчим світом заради 
створення свого творчого продукту.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70394  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Володимир Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Метод комплексного експрес-діагностування 
особистості при дослідженні моральної шкоди" ("Діагностування 
моральної шкоди")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Викладений метод комплексного експрес-діагностування особистості є 
інструментом соціально-психологічного дослідження людини, яка 
стала об'єктом правопорушення і вимагає морального відшкодування 
в судовому порядку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70395  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромашко Алла Сазонівна, Богиня Костянтин Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
Збірник звичайних даних, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Забезпечення інформаційної безпеки при охороні 
об'єктів права інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено класифікацію інформації з обмеженим доступом, порівняно 
термінологію щодо неї та узагальнено ознаки. Проаналізовано 
нормативно-правові акти, що стосуються державної таємниці. 
Досліджено процедуру виділення інформації з обмеженим доступом та 
проаналізовано ризики її розголошення. Розроблено рекомендації 
зменшення ризику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70396  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарчук Андрій Юрійович, Бічуков Андрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Яхтенный брокер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70397  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джен Коруна (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 "Год багульника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман у жанрі пригодницького фентезі. Твір змальовує події у 
вигаданому світі і належить до серії романів автора під загальною 
назвою "Хранители Риана".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70398  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джен Коруна (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 "Золото и медь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Епічний роман російською мовою в жанрі класичного фентезі, що 
присвячений пригодам героїв у вигаданому всесвіті під назвою Ріан. 
Належить до серії романів автора під загальною назвою "Хранители 
Риана".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70399  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліпінська Світлана Броніславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Обиды и болезни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70400  
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Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сербул Роман 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)  Дипломна робота "Розробка інформаційно-аналітичної системи 
візуалізації та контролю для глобальних мереж спеціального 
призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70401  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шура Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "SHURA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшло 2 зображення, які призначені для використання як 
торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Виконуються в будь-якій кольоровій гамі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70402  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Сергій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Серж Журавель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 12 зображень, які призначені для використання  як 
торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Виконуються в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

342 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70403  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергель Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "THE POISE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло п'ять зображень, які призначені для використання 
як торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Виконуються в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70404  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майструк Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Spigen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 8 зображень, які призначені для використання  як 
торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Виконуються в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70405  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70406  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ролі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70407  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пророк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70408  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія Олександрівна, Грубащук Євген Сергійович 
(Orbion)  

 

Повне ім'я або 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 межі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70409  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Дмитро 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)  Книга "Тайны Законов Денег или исполняющий закон блажен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70410  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Вікторія Миколаївна  
 

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)  Науковий твір "ПРОТЕЗУВАННЯ НІГТІВ У ПЕДІКЮРІ 
МЕТОДИКА "ШАБЛОН та ПОЛІМЕРИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано одну з методик протезування нігтів на ногах. Вирішує 
проблеми естетичного і функціонального характеру. Відрізняється від 
інших методик тим, що можна використовувати у роботі будь-які 
сертифіковані полімери, представлені на ринку нігтьової індустрії, 
легкістю в застосуванні, індивідуальний шаблон "підганяється" під 
клієнта і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70411  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каргіна Наталья 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)  Науково-методичний твір "Методика діагностики психологічного 
благополуччя особистості (ДПБО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі аналізу технологічних і емпіричних досліджень автором 
створена оригінальна методика, що узагальнює теоретичні уявлення 
про особистість, її структуру та функціонування, сконструйовані 
завдання тесту, яким можна оцінити та охарактеризувати певний 
психологічний тип.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70412  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Олександр 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 зображень персонажу "чудоbox"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить оригінальні зображення персонажу в різних позиціях 
та в комбінації з різними предметами, особами. Образ персонажу 
створює позитивне враження та легко запам'ятовується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70413  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Трупы в Доме профсоюзов. Одесса, 3 мая 2014 
года"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою відеофіксацію наслідків пожежі, що відбулася в 
Будинку профсоюзів в м. Одеса 2 травня 2014 р. Наступного дня,  
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3 травня 2014 року, автор був в числі активістів, яких міліція 
допустила всередину будинку підчас проведення слідчих дій, та він на 
власні очі бачив трупи загиблих людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70414  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульц Світлана Леонідівна, Вовканич Степан Йосипович, 
Писаренко Світлана Марківна, Максимчук Максим Віталійович, 
Луцків Олена Миколаївна, Габрель Марта Степанівна, Назаркевич 
Ігор Богданович, Попадинець Назарій Миколайович, Гусєва Марія 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього Національної академії наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Формування та реалізація 
регіональної структурної політики в умовах модернізації національної 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70415  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевський Віктор Валентинович, Залуцький Іван Романович, 
Важинський Федір Анатолієвич, Притула Христина Мирославівна, 
Куліш Інна Михайлівна, Крупін Віталій Євгенійович, Максименко 
Анна Олександрівна, Цимбаліста Наталія Андріївна, Злидник Юрій 
Романович, Бас-Юрчишин Мар'яна Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього Національної академії наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Соціально-
економічний потенціал розвитку сільських територій Західного 
регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо 
вдосконалення шляхів нарощування та перспектив ефективного 
використання соціально-економічного потенціалу сільських 
територій Західного регіону України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70416  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Об'ємно-просторові рішення Меморіального 
комплексу пам'яті жертв голодомору в Україні (1 та 2 черги)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Меморіальний комплекс розташований в центральній частині міста 
Києва - зоні меморіальних парків. Комплекс поділяється на дві зони 
(черги) - меморіал (1 черга), побудований у 2008 році, та музей (2 
черга), будівництво у 2017-2019 роках. Будівля складається з музею, в 
якому розташовані зали та експозиції, а також адміністративні 
приміщення, конференц-зал, методичні кабінети. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70417  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрицький Станіслав Олегович, Бенциановський Олексій 
Григорович  

 

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)  Фотографічний твір "Збірка фотографічних зображень для печатної 
продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з восьми фотографічних зображень, кожне з яких 
містить сполучення існуючих або фантазійних слів російською   
мовою, представлених літерами латинської абетки, та фотографічне 
зображення матеріальних образів, асоційованих із смисловим 
значенням відповідного словосполучення, яке, у свою чергу, 
асоціюється із відомим світовим брендом. Складові зображення твору 
поєднані єдиним творчим задумом, що є жартівним відображенням 
актуальної нині у сучасному суспільстві нової субкультури 
"нормкор".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70418  
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Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко-Гнатюк Ольга 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 "Мовне диво" ("Чіткомовник")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник створений для дітей дошкільного та шкільного віку. 
Він допоможе сформувати у дітей правильні мовленнєві навички, 
розвинути пізнавальні інтереси, виховати творчі здібності, розширити 
знання про навколишній світ. Активний словник дітей поповниться 
забутими українськими словами. У посібнику багато різноманітних 
вправ, завдань, віршів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70419  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уварова Поліна 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)  Роман "Світ у скронях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70420  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Юрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Причины и механизмы старения человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70421  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Роман Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник самодопомоги з профілактики та звільнення від 
психологічної залежності та від інших видів маніпулювань "Звільнись 
від залежності - стань собою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70422  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатих Роман Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Термінал по прийому та обробці 
документів на паперових носіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70423  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Timory (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)  Збірник музичних творів "Timory The First"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70424  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаспарян Анаіт Гагіковна  
 

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 "Люби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли "Ти будешь рядом", "Темно", "I fly", "Беги". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70425  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініченко Ніна Петрівна, Кабестані Лоліта Хосеївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Під сузір'ям Хреста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Незвичайна колискова для нашої планети Земля. Як матінка колисає 
своє дитя в колисці, так Всесвіт колисає нашу Землю-неньку. Надія на 
світле майбуття нашої планети і всього людства лірично звучить в цій 
пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70426  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініченко Ніна Петрівна, Кабестані Лоліта Хосеївна  
 

Повне ім'я або 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, что за осень!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісня про красу осені в нашому рідному краї, про відчуття, які навіює 
пишність природи і радість повноти життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70427  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініченко Ніна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Поглянь, Тарасе!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звернення до великого Шевченка і до нащадків його.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70428  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініченко Ніна Петрівна, Стефанов Владлен Тихонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Первая строчка любви" ("Новогодний вальс")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70429  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психологічна програма формування професійної 
готовності майбутніх психологів до роботи з проблемними клієнтами"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70430  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Потенциал оптовой и розничной торговли при 
реализации продукции органического земледелия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто стимул-реакції, які обумовлюють покупку органічних 
товарів і впливають на споживчий попит.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70431  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формирование потребительских предпочтений в отношении  
экологически безопасных товаров"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються питання, пов'язані з формуванням споживчих переваг 
за результатами вивчення ринку екологічно безпечної продукції і 
аналіз критеріїв, що впливають на вибір при купівлі.     
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70432  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Обґрунтування стратегії ефективного управління ресурсним 
потенціалом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються методичні та практичні підходи формування стратегії 
ефективного управління ресурсним потенціалом машинобудівного 
підприємства за системними та інтеграційними принципами її 
побудови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70433  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Особливості сучасної асортиментної політики виробничого 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто практичні аспекти формування реалізації та 
удосконалення асортиментної політики промислового підприємства, 
які базуються на областях системи управління якістю продукції 
машинобудування, специфіці структури асортименту і попиту 
споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70434  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таранушич Роман Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-фантастичний роман "Гром среди ясного неба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія розповідає про хлопця, який опиняється у центрі містичних 
подій і запаморочливих пригод. Нічні кошмари, створіння, які живуть 
у казках, - чи справжні вони?   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70435  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Віктор 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 "Антигравитация. Пояснительная записка к 
открытию неизвестного ранее явления - антигравитация"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі доводиться наявність в природі невідомого раніше  фізичного 
явища - антигравітації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70436  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костін Олексій Костянтинович, Короліцький Максим 
Олександрович, Костюк Владислав Вікторович, Гайден Владислав 
Леонідович, Майданюк Володимир Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Set based story generator"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт дає можливість згенерувати свою власну 
унікальну історію, доповнити історію івентами і їхніми результатами з 
варіантами розвитку, відповідно до характеристики учасників, або 
зовнішніх станів світу, відслідкувати історію окремого персонажа, 
його характер, його розвиток, стосунки з іншими персонажами тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70437  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарко Вікторія Петрівна, Наконечний Андрій Йосифович, Габрієль 
Мирон Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Шкала оцінки структурно-функціонального стану 
паренхіми яєчка у хлопчиків з пахвинними грижами за методом 
якісної компресійної еластографії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована шкала оцінки структурно-функціонального стану 
паренхіми яєчка у хлопчиків з пахвинними грижами, отримана 
методом якісної компресійної еластографії, з подальшим типуванням 
еластографічних зображень на І, ІІ, ІІІ, ІV типи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70438  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипуренко Павло Павлович, Семеріков Сергій 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 "Фільтр VlabEmbed для Moodle" 
("VlabEmbed")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливість завантажувати віртуальні лабораторні 
роботи, створені на ChemCollective Virtual La, на сайт Moodle та 
відображати результати їх виконання на інтерактивних сторінках 
Moodle, використовуючи VLab Java аплет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70439  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Микола Вікторович, Мовчан Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комп'ютерне моделювання й вимірювання 
параметрів частинок домішок в прозорих рідинах за допомогою 
багатофункціональних оптичних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Математичний розрахунок дозволяє вирішувати пряму задачу та 
задачу із оберненим порядком: визначення параметрів розроблених  
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оптичних схем і розрахунку параметрів руху частинок. Вимірювання 
параметрів в режимі реального часу. Використання на діючих 
системах водопостачання. Підвищується рівень автоматизації й 
керування процесами оцінки якості очищення стоків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70440  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучик Сергій Степанович, Мельник Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система розпізнавання 
текстових повідомлень та виявлення визначеного контексту в 
реальному масштабі часу" ("VK Parser 2.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розпізнавання текстових повідомлень та 
виявлення визначеного контексту серед записів, розміщених на 
"стіні" певної спільноти соціальної мережі ВКонтакті, в реальному 
масштабі часу. Основним завданням даного програмного 
забезпечення є автоматизація процесу проведення конкурентної 
розвідки з відкритих джерел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70441  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевська Марина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Картины в стиле сюрреализм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70442  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как выйти замуж? Мужской взгляд на женские проблемы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70443  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдін Владислав Олександрович, Кучерява Ольга 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 "Сервіс для контролю використання 
робочого та особистого часу "Todo"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70444  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Антон Володимирович (ParaxenoMan)  
 

Повне ім'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 "KodoZit - стандарт разработки гибких 
клиент-серверных приложений. Версия 1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70445  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Як працює путінська пропаганда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Давидюк Микола. Як працює путінська пропаганда, 
- К. : Смолоскип, 2013. - 200 с. 

 

Анотація   

Публічне видання, в якому розкривається, на кого розрахована 
путінська пропаганда, що таке гібридна війна, хто відповідає за 
пропаганду на технічному рівні та як саме діє пропагандистська 
журналістика, чи можна протистояти інформаційній війні та якими 
методами боротися з гібридним сепаратизмом Кремля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70446  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Віктор Іванович, Кунь Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження виходу біогазу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються параметри впливу на вихід біогазу при бродінні 
біомаси. Досліджується вплив температури у ферментаторі 70-рівня 
pH на вихід біогазу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70447  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурляй Аліна Павлівна, Смолій Людмила Василівна, Пенькова 
Оксана Георгіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Робочий 
зошит для вивчення дисципліни "Мікроекономіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Робочий зошит складений відповідно до освітньо-професійної 
програми дисципліни "Мікроекономіка", що викладається для 
студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70448  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Катерина 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 "Тримай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70449  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Катерина Валеріївна, Шебистий Руслан 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 пісень "Закрой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Закрой", "The flow of time", "Игра слов".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70450  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горовий Дмитро 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 науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення оптимального 
обсягу віртуального капіталу промислового підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Економічні відносини все більше віддаляються від часів, коли лише 
матеріальні здобутки підприємства мали певну вартість, адже в 
сучасній економіці вартість мають і нематеріальні ресурси (тобто, 
віртуальний капітал), якими володіє підприємство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70451  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божко Наталія Михайлівна  
 
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)  Монографія "Этнопсихологические и цивилизационно-
коммуникативные характеристики представителей китайского 
этноса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії автором дослідження представлені матеріали, які 
розкривають особливості культури та психології представників 
китайського етносу як можливих учасників міжкультурного 
контакту. Висвітлено певні питання особливостей міжкультурної та 
міжмовної компетенції, необхідної задля успішного ведення 
міжкультурної комунікації за умов навчального процесу, ведення 
бізнесу та ситуацій побутового спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70452  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методи бюджетного 
планування в підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Уточнено сутність поняття "метод бюджетного планування" та 
удосконалено класифікацію методів бюджетного планування шляхом 
додавання цільового методу до ознаки "вихідна база бюджетного 
планування".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70453  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Грановська Людмила Миколаївна, 
Димов Олександр Миколайович, Бояркіна Любов Вадимівна, 
Репілевський Едуард Вікторович, Біляєва Ірина Миколаївна, 
Пілярський Валерій Геннадійович, Пілярська Олена Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методика оцінки ефективності інвестицій в 
інноваційний розвиток аграрного сектору економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Успішне функціонування підприємств і досягнення стратегічних 
переваг в умовах конкуренції значною мірою залежить від 
результативності їх інноваційної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70454  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Григорович, Петіченко Вячеслав 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 "Розпізнавання знаків дорожнього руху 
моделі електромобіля на основі Raspberry Pi"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено програму для розпізнавання знаків для керування 
електроприводом малогабаритної моделі електромобіля. Для даного 
проекту було обрано мову програмування Python. Для роботи 
програми необхідна наявність персонального мікрокомп'ютера 
Raspberry Pi та відеокамери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70455  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для дослідження системи 
керування крановим електроприводом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє досліджувати різні режими роботи 
електропривода та отримувати графіки перехідних процесів цих 
режимів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70456  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Сергій Анатолійович, Федотьєв Артур Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма розрахунку 
дробновимірної похідної за формулою Грюнвальда-Лєтнікова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Передумови до вдосконалення систем керування електромеханічними 
комплексами є наслідком розвитку мікропроцесорної техніки. 
Програма призначена для розрахунку дробновимірної похідної за 
формулою Грюнвальда-Лєтнікова.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70457  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотьєв Артур 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 "Віртуальний стенд для дослідження систем 
керування електроприводом постійного струму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма поєднує вимоги, що ставляться при синтезі систем 
керування електроприводом, та сучасні засоби створення 
віртуального лабораторного обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70458  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Світлана Миколаївна, Філь Тамара Миколаївна, Асаєвич 
Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Програма - авторська модель освіти "Особистісно орієнтована 
модель освіти Боярського навчально-виховного комплексу "Гімназія 
- ЗОШ 1 ступеня" - шлях до життєвого успіху випускника" 
("Особистісно орієнтована модель освіти Боярського навчально-
виховного комплексу "Гімназія - ЗОШ 1 ступеня" - шлях до 
життєвого успіху випускника")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори створили програму власної ефективної освітньо-виховної 
моделі (авторська школа) як основного середовища здійснення 
особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів в умовах 
багатопрофільної гімназії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70459  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пімінов Олександр Фомич, Шульга Людмила Іванівна, Якущенко 
Вікторія Анатоліївна, Бур'ян Катерина Олександрівна, Лукієнко 
Ольга Василівна, Губченко Тетяна Дмитрівна, Ролік Світлана 
Миколаївна, Квітчата Ганна Іванівна, Шевченко В'ячеслав 
Олександрович, Трутаєв Сергій Ігорович, Нартов Павло Вікторович, 
Оклей Денис Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нанотехнологии в стоматологии и косметологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нанотехнологии в стоматологии и косметологии / 
А.Ф. Пиминов, Л.И. Шульга, В.А. Якущенко и др. - Х, 2015. - 80 с. 
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Анотація   

Твір присвячено деяким питанням стоматології та косметології в 
аспекті розвитку нанонаук. В першій частині висвітлено досягнення 
та перспективи нанотехнологій в галузі стоматології. Друга частина 
присвячена внеску новітніх технологій у здійсненні мрій людства - 
"вічної молодості".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70460  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кащена Наталія 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)  Науковий твір "Облік і аналіз корпоративних цінних паперів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена дослідженню організації методики обліку та 
аналізу корпоративних цінних паперів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70461  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадьїн Іван 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Эстетический 
массаж. Введение в теорию и практику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бадьин И.Ю. Эстетический массаж. Введение в 
теорию и практику / И.Ю. Бадьин ; под ред. А.И. Гоженко. - К. : КИМ, 
2014. - 228 с. 

 

Анотація   

У посібнику викладено особливості анатомічної будови голови і шиї, а 
також вказані найбільш поширені патології шкіри, з якими 
стикаються фахівці естетичної медицини. Описано методи 
визначення різних типів шкіри і розташовані на обличчі людини 
біоактивні точки, вплив на які забезпечує лікувальний ефект.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70462  
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Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чопоров Сергій Вікторович, Грищак Віктор Захарович, Гребенюк 
Сергій Миколайович, Полюга Світлана Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека консольної індикації прогресу 
операцій qzIO" ("qzIO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для консольної індикації прогресу виконання 
операцій. Для індикації використано шкалу з 50 символів, які 
слугують рисками для візуальної оцінки прогресу. Над рисками 
розміщено цифрові значення. Індикація відбувається шляхом 
заповнення нижнього рядка встановленим користувачем символом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70463  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Микола Анатолійович  
 

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)  Наукова монографія "Антифашистський рух Опору в Україні (1939-
1944 рр.): історіографія проблеми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено комплексний аналіз вітчизняної історіографії 
антифашистського руху, зроблені теоретичні узагальнення та 
запропоновано рекомендації для подальших пошуків. Результати 
дослідження можуть бути використані  при написанні загальних і 
спеціальних праць з історії опору, курсів лекцій та підручників для 
вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70464  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пімінов Олександр Фомич, Якущенко Вікторія Анатоліївна, Шульга 
Людмила Іванівна, Губченко Тетяна Дмитрівна, Бур’ян Катерина  
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                                                            Олександрівна, Ролік Світлана Миколаївна, Квітчата Ганна Іванівна, 
Шевченко В'ячеслав Олександрович, Трутаєв Сергій Ігорович, 
Бердник Ольга Георгіївна, Оклей Денис Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нанотехнологии в коррекции и лечении слуха и 
зрения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нанотехнологии в коррекции и лечении слуха и 
зрения / А.Ф. Пиминов, В.А. Якущенко, Л.И. Шульга и др. - Х. :  

                                                            Изд-во НФаУ, 2014. - 56 с. 
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70465  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чопоров Сергій Вікторович, Гоменюк Сергій Іванович, Лісняк 
Андрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека паралельної обробки розріджених 
матриць qzMatrix" ("qzMatrix")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розв'язку систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь з розрідженими матрицями у паралельних системах зі 
спільною пам'яттю. Мова програмування   С++.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70466  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоменюк Сергій Іванович, Грищак Віктор Захарович, Гребенюк 
Сергій Миколайович, Лісняк Андрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека скінченно-елементного аналізу 
qFEMLIB" ("qFEMLIB")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунків ленійних і неленійних 
статичних і динамічних задач механіки твердого тіла із застосуванням 
МСЕ. Мова програмування С++.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70467  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

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  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний текст "Моя Москва..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70468  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

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  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний текст "Шахтерское призвание..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70469  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

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 "Мой неземной..."   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

368 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70470  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Ганна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Онлайн-проект для родителей "Подросток. Вход на 
территорию понимания"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70471  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Ганна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри "Дороги воспитания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70472  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Ганна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Родительский марафон online "ПОДРОСТОК. 
PROBLEM.NET"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70473  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуєнков Андрій Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Эффективное 
управление личной собственностью - путь к богатству"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70474  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Сергій Анатолійович, Годунок Леонід Якимович, Деркач 
Сергій Валентинович, Бичков Ігор Олександрович, Добровольський 
Віктор Юрійович, Попенко Лариса Вікторівна, Ткаченко Сергій 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс 
"Курс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технический отчет "Концепция 
построения комплекса средств сближения и захвата "Азимут"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Групою провідних спеціалістів АТ "НВК "КУРС" створено 
концепцію побудови комплексу засобів зближення і захвату "Азимут", 
який дозволить суттєво розширити функціональні можливості 
міжорбітальних транспортних засобів. В технічному звіті авторами 
детально проаналізовані наукові і технічні аспекти проблеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70475  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
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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 "Коригуючі вправи за методикою Оксани 
Слінько"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір за методикою Оксани Слінько складається з 5 частин: 
"Розминка", "Основна частина (мобілізація)", "Заминка", 
"Повзання", "Додаткові вправи". Кожна частина твору містить 
наглядний показ певного комплексу вправ, техніку їх виконання, 
чітку послідовність дій, дихальний код, а також певні застереження і 
рекомендації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70476  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гогайзель Сергій Леонідович, Трошкін Антон Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система "MedCard 
Plus" ("MedCard Plus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації ведення реєстру пацієнтів 
медичного закладу, ведення бази даних амбулаторного пацієнта при 
наданні консультативної або лікувальної допомоги, обліку графіка 
роботи лікарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70477  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Май Наталія Михайлівна (Наталія Май)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

371 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сюжетний сценарій та пісні до вистави "Свято 
Різдва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70478  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Май Наталія Михайлівна (Наталія Май)  
 

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 "Найрідніша Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка налічує 50 пісень для дітей та молоді. Всі пісні україномовні. 
Вони вчать любити батьків, рідну землю та свій народ. Пісні щирі та 
мелодійні. Вони розраховані на використання в дитячих садках, 
освітніх та культурних заходах.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70479  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамович Антон Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод виявлення металевих предметів у 
діелектричному середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність методу пов'язана з забезпеченням параметрів якісного 
виявлення металевих зразків, який базується на об'єднанні 
радіолокаційного методу зондування із вихрострумовим методом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70480  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пимін Давідов, MUND (псевдонім), TEF PALANS (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)  Відеокліп на пісню "Blue eyed stranger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70481  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пимін Давідов, MUND (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Hunting"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом складається з 12 музичних творів (9 пісень і 3 інструментальні 
твори) тривалістю 39 хвилин. До альбому увійшли: "Blue eyed 
stranger", "Fibra", "VoiD", "Howl", "Hubutural", "Siren", "Draft", 
"Empty road", "Winter song", "Prey", "Something happened", "Love 
birth life death".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70482  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Богдан Володимирович  
 

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 літературних творів "Сказки. Загадки. Стихи для детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Їжачок та його щастя", "Повернення колобка", 
"Ягня", "Бегемотя", загадки для дітей, а також вірші російською та  
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українською мовами. У кожному рядку підкреслюються довічні 
цінності й доброта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70483  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбаренко Євген Степанович, Коваленко Роман 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 "Каждый Ч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70484  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбаренко Євген Степанович, Кулигін Артем Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Красавица и чудовище"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70485  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балюк Ласма Арнольдівна (Ласма)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Английский для всех. PRE-INTERMEDIATE English for 
everybody" ("PRE-INTERMEDIATE")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70486  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балюк Ласма Арнольдівна (Ласма)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Английский для всех. Basic. English for everybody" 
("BASIC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70487  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балюк Ласма Арнольдівна (Ласма)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Английский для самых маленьких. English for reading 
and writing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70488  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 
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)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему: "Кровотечі, їх види і методи їх 
зупинки". Заняття 5"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70489  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

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)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему: "Домедична допомога при 
пораненнях, переломах, вивихах, розтягах". Заняття 9"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70490  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

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)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему: "Домедична допомога при 
найпоширеніших невідкладних станах". Заняття 8"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70491  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему "Домедична допомога при термічних 
та хімічних ураженнях". Заняття 11"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70492  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

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)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему: "Домедична допомога при 
найпоширеніших невідкладних станах". Заняття 7"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70493  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білко 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)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему: "Поведінка людей у екстремальних 
ситуаціях. Бойовий стрес, ознаки, профілактика, домедична 
допомога". Заняття 14"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70494  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для студентів до практичного 
(семінарського) заняття на тему: "Домедична допомога при 
пораненнях, переломах, вивихах, розтягах". Заняття 10"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70495  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чибіряк Яна Іванівна, Захарченко Вікторія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Віртуальна екскурсія по бібліотечному 
корпусу СумДУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмному середовищі  Krano Viewer реалізовано віртуальну 
екскурсію по бібліотечному корпусу СумДУ. Наявність 
інтерактивного меню дозволяє користувачам дистанційно 
знайомитись з можливостями бібліотеки, здійснювати переходи до 
різних її відділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70496  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харжевський В'ячеслав 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 "Синтез та аналіз важільних механізмів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення багатокритеріального синтезу 
важільних кругових та прямолінійно-напрямних чотириланкових  
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механізмів, а також побудованих на їх основі шестиланкових та 
восьмиланкових механізмів із зупинкою вихідної ланки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70497  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Марія 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)  Збірка віршів і казок для дітей "Марійчині казки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній книжечці до уваги маленьких читачів представлені вірші та 
казки для дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70498  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Марія Борисівна  
 

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 "Акварельні візії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова збірка віршів поетеси Марії Дем'янюк покликана надихнути 
читача, подарувати відчуття спокою, гармонії та краси. Для широкого 
кола читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70499  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Олександр Володимирович, Флегантова Анна 
Леонідівна, Васильєва Катерина Олегівна, Адамовська Наталя 
Володимирівна, Пасько Ольга Миколаївна, Прокофьєва Світлана 
Олександрівна, Пшенична Ганна Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів з ілюстраціями "Пори року"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять 17 віршів, та 17 ілюстрацій до кожного з віршів. 
Кожний вірш присвячений певній порі року та кожному місяцю цієї 
пори. Вірші написані українською та російською мовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70500  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Лоція 
на внутрішніх водних шляхах" 1 частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено як підручник з предмету лоція на внутрішніх водних 
шляхах, що містить розділи у вигляді глав.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70501  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедюх Олександр Радійович, Новікова Ірина Едуардівна, Зенова 
Марина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Напрями інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій 
в Україні у контексті імплементації європейських принципів 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70502  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костанчук Вероніка Сергіївна (NIKA MEDISAN), Попов Антон 
Володимирович, Тужилін Максим Володимирович, Ременев Лев 
Олександрович, Зенін Сергій Сергійович, Хабаров В'ячеслав Ігорович 

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Ковтай пил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70503  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ірен Вітуш (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 "Сар-мати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70504  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєвонькаєв Святослав Валерійович, Статішин Вадим Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮТЕНД" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NEWTEND.ПРОДАЖІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є веб-проектом, який забезпечує можливість користування сервісами 
електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70505  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєвонькаєв Святослав Валерійович, Статішин Вадим Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮТЕНД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NEWTEND.ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є веб-проектом, що забезпечує можливість реєстрації осіб, 
автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та 
документів під час проведення процедур закупівель товарів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70506  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєвонькаєв Святослав Валерійович, Статішин Вадим Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮТЕНД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NEWTEND.КОМЕРЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою веб-проект, який забезпечує можливість 
реєстрації осіб, автоматичного розміщення, отримання і передання 
інформації та документів під час проведення процедури закупівлі 
товарів, робіт і послуг, доступ до якого здійснюється за доромогою 
мережі Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70507  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 синґл "Я хочу бути з тобою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70508  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Сергій Якимович  
 

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)  Твір практичного характеру "Производство носков как 
профилактического и лечебного средства против ряда сердечно-
сосудистых заболеваний и варикозного расширения вен, а также для 
улучшения общего состояния организма"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70509  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Сергій Якимович  
 

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)  Твір практичного характеру "Один из путей совершенствования, 
повышения результативности и зрелищности футбола"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70510  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Володимир Олексійович, Самчук Ганна 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 науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод формування допустимої 
області технологічних рішень в сфері перевезень міським 
громадським пасажирським транспортом на основі оцінки рівня їх 
безпечності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оцінка транспортної безпеки пасажирських перевезень основується 
на виділенні  та систематизації умов і чинників ризику настання 
аварійних подій. У творі запропоновано підхід до формування 
допустимої області технологічних рішень в сфері перевезень міським 
транспортом, що використовує комбінацію методів оцінки ризиків на 
основі мінімаксної моделі й методів теорії ймовірності та має 
універсальний характер, дозволяючи проводити процедуру для різних 
його структурних елементів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70511  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Олександрович, Ващенко Світлана Михайлівна, 
Багрій Ярослав Вадимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Database for Fixture Design"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для функціонування інформаційної системи 
підтримки проектування верстатних пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70512  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренькова Тетяна Валеріївна, Кравець Олексій Михайлович, 
Сергієнко Анна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютеризована система управління 
трубопровідною арматурою"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє досліджувати аварійні режими роботи обладнання, 
які обумовлені недотриманням темпу управління запірно-регулюючої 
трубопровідної арматури при пусках/зупинках та регулюванні 
продуктивності або напору насосного агрегату, різкою зміною роботи 
насоса, раптовим відключенням електроживлення насоса при різкому 
схлопуванні зворотних клапанів і т. п.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70513  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Григорович, Гусач 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 "SCADA - система керування лабораторним 
стендом "Тельфер"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує можливість дистанційного керування стендом. 
Програма надає достатню інформацію про поточні параметри стенда 
та забезпечує повний його контроль. Особливостями розробленого 
алгориму є зниження коливань вантажу, що виникають при його 
переміщені.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70514  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совецький Дмитро Вадимович, Щур Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Notify Solution"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В останні роки кількість ресурсів, які надають можливість 
переглядати відео, збільшилась. Кожен з ресурсів має власну групу 
для здійснення перекладу фільмів та серіалів. Користувачі мають 
можливість обирати, де саме переглядати відео та у якому дубляжі, 
тому є необхідність в програмному засобі, який буде повідомляти 
користувачів про нові відео та надавати різні інші можливості, 
включаючи коментарі, рейтинг відео тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70515  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальченко Анастасія Сергіївна, Князєва Ніна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне застосування "Система оцінки 
якості сервісів в мережах наступного покоління" ("Комп'ютерне 
застосування "Система оцінки QoS в NGN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70516  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостак Богдан 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 "Віртуальний стенд для дослідження системи 
керування електроприводом змінного струму з застосуванням 
перетворювача частоти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє досліджувати різні режими роботи 
електропривода та отримувати графіки перехідних процесів цих 
режимів. Суть роботи програми полягає у використанні програмно-
апаратної сукупності модельованих об'єктів, процеси в яких ідентичні 
реальним фізичним процесам і явищам.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70517  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусач Сергій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний стенд для 
дослідження замкнених систем керування двигуном постійного 
струму незалежного збудження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливості для ознайомлення студентів із 
особливостями роботи двигунів постійного струму та використання 
систем підпорядкованого керування електроприводом. Отримання 
даних навиків є фажливим фактором підготовки спеціалістів та 
підвищує їх кваліфкацію. Удосконалення набутих теоретичних знань 
досягається шляхом проведення необхідних розрахунків та 
дослідження характеристик електропривода.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70518  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінов Андрій Петрович, Мишковець Дмитро 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 "Математична модель кранового електроприводу для 
оцінки ефективності модернізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель створорена для оцінки ефективності модернізації кранового 
електроприводу, яка полягає в переведенні нерегульованого 
електроприводу на регульований з використанням  перетворювача 
частоти. Попереднє дослідження систем дозволить правильно вибрати 
обладнання та коректно його налаштувати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70519  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кловак Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Художні роботи Анни Кловак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник включає 82 твори - монументальний живопис.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70520  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір, постановка твору, створеного для сценічного 
показу  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тіньове шоу "Shadow Hollywood"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перше шоу в жанрі театру тіней, створене за мотивами всесвітньо 
відомих фільмів. У тіні  оживають улюблені сюжети та персонажі 
кіноманів всього світу. Шоу у виконанні театру тіней "Firefies" 
представить глядачам фільми, що удостоїлися найвищої нагороди в 
кіно - премії Оскар. Ви будете заворожені магією кіно, грою світла та 
тіні, акробатикою та вишуканим танцем.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70521  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

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 2)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому виданні розміщені біографічні довідки відомих 
уродженців Шевченкового краю та тих, хто своїми трудовими 
подвигами уславили Черкащину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70522  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Пісні". Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено 50 віршів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70523  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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 CertSrv.exe"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70524  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тогобицька Дарья Миколаївна, Козачок Олександра Сергіївна, 
Снігура Ірина Романівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика вибору хімічного складу сталі в рамках 
діапазонів, регламентованих ГОСТом, який забезпечує стабілізацію 
механічних властивостей металопродукції на раціональному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику оптимізації хімічного складу сталей, принцип 
якої полягає у введенні в зв'язок між складом і властивостями 
розплавів допоміжної  - комплексу інтегральних модельних 
параметрів міжатомної взаємодії, які характеризують хімічний та 
структурний стан досліджуваного матеріалу. Методом 
обчислювального експерименту обґрунтовується рекомендований 
склад сталі, який забезпечує необхідні механічні властивості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70525  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник перекладів "МОЯ УМИРАЮЩАЯ НЕВЕСТА. Переводы и 
поэтическая обработка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70526  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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 ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, на яке накладено рівносторонній хрест з 
розбіжними сторонами; з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В 
центрі медалі, на тлі променів, - стилізоване зображення тризуба, яке 
складається з перехрещених шабель та пернача. На реверсі медалі - 
напис "ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ" та номер.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70527  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль  
                                                           ЗА ВІРНІСТЬ ТА КОХАННЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з фігурною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з кольоровими смужками. В центрі медалі - 
розбурхане море, вище - сонячні промені, ліворуч - постать дівчини з 
хусточкою, яка чекає коханого. Праворуч, по колу, напис: "ЧЕКАЮ 
НА ТЕБЕ, КОХАНИЙ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70528  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
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 ПРОФЕСІЙНІСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лавровою гілкою; 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
кольоривими смужками. В центрі медалі - контур України, на який 
накладено ключ, ваги, перо з чорнильницею та сувій. На реверсі 
медалі написи: "ЗА ПРОФЕСІЙНІСТЬ", "ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ - 
ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ", калиновий віночок та 
номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70529  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
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 
ЗНАННЯ, ДУШУ, СЕРЦЕ - ЛЮДЯМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лавровою гілкою; 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з  
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повздовжніми кольоровими смужками. В центрі медалі, на білому 
фоні, - ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ з чашею та змією. Ліворуч по колу напис 
латинською мовою: "ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR",                       
в перекладі на українську: "СВІТЯЧИ ІНШИМ, ЗГОРАЮ САМ".    
На реверсі медалі - контур України, вінок Нарбута та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70530  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
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 ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лаврово-калиновою 
гілкою і зображенням пера, циркуля, сувою та глобуса, що з'єднується 
з прямокутною колодкою, обтягнутою кольоровою стрічкою з 
кольоровими смужками. В центрі медалі, на тлі АБЕТКИ, зображення 
ГЕРБА УКРАЇНИ та шкільних атрибутів. Ліворуч по колу напис: 
"ЗНАННЯ, ДУШУ, СЕРЦЕ - ДІТЯМ". На реверсі медалі - напис  
"ЗА ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ", лаврово-калинова гілка та номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70531  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
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 ПРОФЕСІЙНУ ПРАЦЮ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лавровою гілкою; 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
кольоровими смужками. Ліворуч на фоні стилізованого газетного 
листка з заголовком "ЧЕТВЕРТА ВЛАДА - РЕАЛЬНА СИЛА" - перо 
журналіста. На реверсі відзнаки - напис по колу: "КОМЕНТАРІ - 
ВІЛЬНІ, ФАКТИ - СВЯЩЕННІ", посередині напис - "ЗА 
ПРОФЕСІЙНУ ПРАЦЮ".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70532  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
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 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лавровою гілкою; 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
кольоровими смужками. В центрі відзнаки на тлі стилізованих 
зображень різних видів спорту - бігун з факелом олімпійського вогню. 
Ліворуч по колу напис "ЗА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ". 
На реверсі медалі - вінок Нарбута, контур України та номер. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70533  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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 
ЗАХИСНИКАМ ВІТЧИЗНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В 
центрі медалі на фоні стародавніх та сучасних будівель три постаті: 
воїн Київської Русі, запорізький козак та сучасний військовий. 
Праворуч - лаврово-калинова гілка. Ліворуч - по колу напис: 
"ЗАХИСНИКАМ ВІТЧИЗНИ". На реверсі медалі - "Є ТАКА 
ПРОФЕСІЯ" та стрічка з лавровою гілкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70534  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

393 

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 
СЛУЖБУ ЗАКОНУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лаврово-калиновою 
гілкою; з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
кольоровими смужками. В центрі медалі, на тлі стилізованих 
променів світла, - КОЛОНА ПРАВА з Гербом України, нижче якого 
стрічка з написом "ЗАКОН". Ліворуч по колу девіз латинською 
мовою "DURA LEX. SED LEX". На реверсі медалі - вінок Нарбута, 
контур України та номер.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70535  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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 
ГОРДІСТЬ ШКОЛИ - НАДІЯ УКРАЇНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медаль має форму кола з виступаючою праворуч лаврово-калиновою 
гілкою з шкільними атрибутами; з'єднується з нашийною кольоровою 
стрічкою. У верхній частині медалі, на тлі стилізованих сонячних 
променів, - ГЕРБ УКРАЇНИ. Ліворуч по колу напис: "ГОРДІСТЬ 
ШКОЛИ - НАДІЯ УКРАЇНИ". На реверсі медалі - вінок Нарбута, 
контур України та номер.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70536  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу "ЯЯ 
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЧАЙНАЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений зображенням півкола, в центрі якого міститься 
напис кирилицею оригінальним шрифтом, який складається з двох 
частин - літер "ЯЯ", котрі символізують першу і останню літеру 
життєвого кредо Автора - "Я желаю всем счастьЯ", а також імена Яна 
і Ярослав, та зображення стрічки прямокутної форми, що торкається 
півкола, в центрі якої міститься словосполучення "Фестивальная 
чайная", написане кирилицею оригінальним шрифтом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70537  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Схожести между законами относительности для звуковых и 
электромагнитных волн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця наукова робота розглядає подібності законів відносності для 
звукових та електромагнітних хвиль.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70538  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Евгений Юхница (псевдонім), Ткаченко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новорічний Мідляк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70539  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Евгений Юхница (псевдонім), Ткаченко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На танцпол!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70540  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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)  Літературний письмовий твір "Абсолютный свет и всепоглощающая 
тьма"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70541  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меркулова Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій конкурсу "Юна Міс Всесвіту - Юний Містер Всесвіту. 
Всесвіт особистості. Дитяча Премія Миру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70542  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Арт-кухня: волшебные рецепты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тарарина Е.В. Научно-методическое пособие : Арт-
кухня : волшебные рецепты. - Луганск : Элтон-2, - с. 140. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70543  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства вины 
навсегда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства 
вины навсегда / Елена Тарарина. - К. : АСТАМИР-В, 2016. - 112 с. - ил. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70544  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Само-саботаж. Книга с характером"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   Опублікування:  Само-саботаж. Книга с характером / Елена 
Тарарина. - Изд. 2-е, дораб. - К. : АСТАМИР-В, 2015. - 152 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70545  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Практикум по арттерапии : шкатулка мастера : 
науч.-метод. пособ. / Елена Тарарина. - К. : АСТАМИР-В, 2016. -         
124 с. - ил. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70546  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Почему ты можешь всё. Как сохранить семью и преуспеть в 
карьере"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Почему ты можешь все. Как сохранить семью и 
преуспеть в карьере / Елена Тарарина. - 2-е вид. - К. : Саммит-Книга, 
2016. - 95 с.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70547  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Обиды на мужчин и женское здоровье"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обиды на мужчин и женское здоровье : науч.-метод. 
пособ. / Елена Тарарина. - К. : АСТАМИР-В, 2016. - 12 с. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70548  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Арт-коучинг. Техники пРОСТых решений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арт-коучинг. Техники пРОСТых решений / Елена 
Тарарина. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 88 с. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70549  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Тканевая терапия в работе с разными категориями 
клиентов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тканевая терапия в работе с разними категориями 
клиентов : науч.-метод. пособ. / Елена Тарарина. - К. : АСТАМИР-В, 
2016. - 88 с. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70550  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "PRIVATE BOOK Харизма женской души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: PRIVATE BOOK Харизма женской души / Елена 
Тарарина. - К. :  АСТАМИР-В, 2015. - 232 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70551  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Услышь родителей своих. Как взрослым детям общаться со 
взрослыми родителями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Услышь родителей своих : Как взрослым детям 
общаться со взрослыми родителями / Елена Тарарина. - К. :  
АСТАМИР-В, 2016. - 160 с. - ил. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70552  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Іван Володимирович, Серебряков Ілля Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Числамер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70553  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторакіна Тамара Миколаївна (Міла Поланська)  
 

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)  Оповідання "Політ проти вітру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70554  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Івченко І.Ю. Оптимізація інноваційно-інвестиційної 
програми підприємства. // Вісник соціально-економічних досліджень. - 
2014. - № 1(52) - С. 190-196.  

 

Анотація   

Вирішення завдання щодо вибору критеріїв багатоцільової 
оптимізації інвестиційної програми в системи синхронізації 
виробничої, інвестиційної та фінансової діяльностей підприємства та 
розроблена оптимізаційна економіко-математична модель, яка 
погоджує інвестиційну та виробничу діяльність. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70555  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім'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 "САКРАЛЬНЫЙ СИМВОЛ - 
МАНДАЛА "ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ" ("Мандала 
"Трансцендентальна енергія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сакральне зображення, що використовується у 
східних духовних практиках. Твір зображує чоловіче та жіноче начало 
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у вигляді рівнобедрених трикутників вершинами вниз та вгору, що 
разом утворюють символ трасмутації (перетворення).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70556  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
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 "Система автономного жизнеобеспечения СКИФ (Сотово-
Каскадный Источник-Фильтр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дається опис, принцип дії і конструкція системи автономного 
забезпечення, яка дозволяє широко застосовувати цю систему для 
автономного водопостачання, отримання електроенергії, опалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70557  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спас (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Основной Кон человечества о правилах группового 
сосуществования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга написана російською мовою у жанрі науково- 
популярної літератури і стосується політико-філософської 
проблематики відносин між соціумами, зокрема між західною  
і східною цивілізаціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70558  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Куперштейн Леонід Михайлович, 
Бєляєв Ігор Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб для захисту програм з прив'язкою до 
архітектури комп'ютера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній програмі використаний навісний захист. Він застосовується 
для захисту виконуваних файлів. Оскільки в основі роботи програми 
лежать стандартні засоби операційної системи, його стійкість 
прирівнюється до стійкості засобів, що використовуються. 
Представлений програмний засіб доцільно використовувати в 
комбінації з іншими методами, в результаті чого стійкість значно 
підвищиться.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70559  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Смішко Віталій 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 "Засіб для захисту програм шляхом 
блокування ресурсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бурхливий розвиток інформаційних технологій і використання їх у 
різних областях людської діяльності привів до того, що крім задач 
передачі, збереження й обробки інформації виникла задача захисту 
інформації. Основною задачею даного програмного засобу є захист від 
несанкціонованого доступу шляхом блокування ресурсів комп'ютера. 
Для того, щоб унеможливити роботу з комп'ютером, було вирішено 
блокувати такі основні ресурси як монітор, мишка, клавіатура і 
зависання програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70560  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куперштейн Леонід Михайлович, Келіп Олександр 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 "Засіб для захисту програм з прив'язкою до 
флеш-носія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційні технології дуже швидко розвиваються і їх використання 
у різних областях людської діяльності приводить до того, що крім 
задач передачі, збереження й обробки інформації виникла важлива 
задача її захисту. В даній програмі використаний навісний захист. Він 
застосовується для захисту виконуваних файлів. Оскільки в основі 
роботи програми лежать стандартні засоби операційної системи, його 
стійкість прирівнюється до стійкості засобів, що використовуються. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70561  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мумряк Максим 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)  Роман "Один соверен другого Августа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Життєвий шлях людини від студентського юнацтва до дорослої 
зрілості на фоні політичних, державних переустроїв, зміни умов 
суспільного життя. Філосовські і емоційно-чуттєві питання, які 
встають перед мислячою і допитловою особистістю, вирішуються       
нестандартно і творчо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70562  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Юридична концепція незалежності та транспарентності 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юридична концепція незалежності та 
транспарентності України : монографія / В.Д. Гапотій. - Мелітополь : 
Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 443 с. 
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Анотація   

У монографії досліджується взаємодія і взаємовплив транспарентності 
як інформаційної відкритості органів державної влади в Україні та 
незалежності як прояву суверенітету народу, нації та держави в 
умовах сучасного реформування національної правової системи, 
законодавства та механізмів державного управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70563  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

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 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70564  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математичне моделювання інвестиційної програми 
підприємства з урахуванням виробничої діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Івченко І.Ю. Математичне моделювання 
інвестиційної програми підприємства з урахуванням виробничої 
діяльності // Вісник Хмельницького національного університету. 
Економічні науки. - 2014. - № 3, том 2. - С. 126-131. 

 

Анотація   

Розроблено модель, яка пов'язана з пошуком оптимальних шляхів 
сумісного використання факторів виробництва у ресурсно-часовому 
просторі та в якій здійснена прив'язка по витратах, основних 
виробничих фондах і результатах діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70565  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
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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 учбово-практичного характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних посібників з англійської мови для дітей 
середнього шкільного віку "WELCOME, КНИГА 4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70566  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пар'єва Наталія Олександрівна, Балан Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз впливу факторів ринкового середовища на 
діяльність промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пар'єва Н.О., Балан О.С. Аналіз впливу факторів 
ринкового середовища на діяльність промислових підприємств // 
Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 12. - С. 7-9. 

 
Анотація   

У статті розглядаються основні фактори ринкового середовища, які 
можуть мати негативні наслідки для діяльності промислових 
підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70567  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пар'єва Олександра Олександрівна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тенденції інноваційної активності промислових 
підприємств України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковтуненко К.В., Пар'єва О.О. Тенденції 
інноваційної активності промислових підприємств України // 
Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 12. - С. 13-15. 
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Анотація   

У статті розглядаються показники інноваційної активності 
промислових підприємств. Виявлені основні проблеми та причини їх 
виникнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70568  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куралєсін Ігор Геннадійович  
 

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 "Сицилия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальна композиція, що виконана на акустичній гітарі з 
аранжуванням. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70569  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куралєсін Ігор Геннадійович  
 

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 "Ярмарка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальна композиція, що виконана на акустичній гітарі з 
аранжуванням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70570  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куралєсін Ігор Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

407 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Я Испанец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальна композиція, що виконана на акустичній гітарі з 
аранжуванням. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70571  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куралєсін Ігор Геннадійович  
 

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 "Португалия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальна композиція, що виконана на акустичній гітарі з 
аранжуванням. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70572  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куралєсін Ігор Геннадійович  
 

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 "140 км/ч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальна композиція, що виконана на акустичній гітарі з 
аранжуванням. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70573  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для моделювання 
фазових перетворень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70574  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Дмитро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вино одиночества"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70575  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Дмитро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Васильковое небо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70576  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Рубаяшки или современная хаямовщина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70577  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганенко Марія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Price Food"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70578  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рязанова Наталія Іванівна  
 

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 твір "Программа учебного курса "Business & 
intellectual property / Бизнес и интеллектуальная собственность" 
("ВІР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує концепцію програми курсу, завдання, формат навчання, 
модулі та теми модулів, а також містить рекламні матеріали курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70579  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
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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-DEVICES.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70580  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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-RM.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70581  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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 CertClient.exe"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70582  
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Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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-CONVERTER.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70583  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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 OcspServPki.dll"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70584  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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 ocsp.lib"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70585  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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 libDEVICES.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70586  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

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 libRM.a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70587  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Алла 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 "Я - женщина. Осознанное процветание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70588  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Обґрунтування гібридних систем електроживлення та 
їх інтеграція до розподільних електричних мереж в сільських 
регіонах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена підвищенню якості електрозабезпечення 
споживачів у сільських регіонах шляхом застосування гібридних 
систем електроживлення та їх інтеграції до розподільних електричних 
мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70589  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Савченко Олександр 
Аркадійович, Слободянюк 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)  Монографія "Біотехнології сирних продуктів, виготовлених методом 
термокислотної коагуляції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії наведені традиційні та інноваційні технології 
виготовлення сирів і сирних продуктів методом термокислотної 
коагуляції молока.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70590  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Геннадій Анатолійович  
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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)  Навчальний посібник "Управління технологічними процесами у 
тваринництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та 
результатів науково-дослідних робіт. Містить актуальні узагальнення 
з управління технологічними процесами у тваринництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70591  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Геннадій Анатолійович, Марус Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Механіка руху частинки по радіальній лопатці 
обертового барабана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Уточнено математичну модель для визначення параметрів руху 
матеріальних частинок по радіальній лопатці при різних варіантах 
обертання барабана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70592  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Пащенко Оксана Василівна, Талавиря 
Олександр Миколайович, Збарський Василь Кузьмович, Бац Лєна 
Іванівна  

 
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 "Формування державного резерву для розвитку 
економіки України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто формування розвитку державного резерву від 
найдавніших часів до наших днів з визначенням економічних переваг 
на кожному етапі економічного розвитку. В результаті проведеного 
дослідження детально проаналізовано основні економічні показники 
розвитку державного резерву та визначено основні економічні 
механізми впливу на процес їхнього формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70593  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Збарський Василь Кузьмович, Збарська 
Анна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Бізнес: словник-довідник українсько-англійський, 
англійсько-український"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник-довідник як навчальний посібник, призначений для надання 
методичної допомоги студентам та слухачам вищих навчальних 
закладів з усіх спеціальностей. У навчальному посібнику подані 
основні соціально-економічні терміни, які використовуються у 
навчальному процесі та у науковій, навчальній і практичній 
діяльностях як студентів і слухачів, так і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70594  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Крізь віки і долі. Історія села Гордіївка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70595  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребченко Микола Васильович, Козирський Володимир Вікторович, 
Петренко Андрій Володимирович  

 
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 моделювання перехідних процесів при 
оцінці стану електричної ізоляції приєднання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонований метод дозволяє оцінювати якість ізоляції відразу 
усього приєднання (кабелю та двигуна). Цей метод застосовується на 
визначенні параметрів, що характеризують процес розряду ємності 
кабелю через опір ізоляції приєднання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70596  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Анатолій Олександрович, Козирський Володимир 
Вікторович, Петренко Андрій Володимирович  

 

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 економічних інтервалів для вибору 
потужності триобмоткових трансформаторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Економічність роботи триобмоткових трансформаторів в системі 
електропостачання визначається величиною приведених витрат, 
встановлюючи найвигідніші співвідношення між витратами,  
незалежними від співвідношення вторинних навантажень 
трансформатора (постійні витрати), та витратами, залежними від 
співвідношення  вторинних навантажень трансформаторів, котрі 
характеризують його раціональне використання (змінні витрати).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70597  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирський Володимир Вікторович, Лисенко Віталій Пилипович, 
Гнучій Юрій Борисович, Скрипник Анатолій Миколайович, Гай 
Олександр Валентинович, Дудник Алла Олексіївна, Лендєл Тарас 
Іванович, Мартинюк Лілія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління споживанням та генерацією енергії в 
сільських регіонах на базі технологій Smart Grid"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена розробці теоретичних засад математичного 
моделювання біотехнічних систем, як об'єктів автоматизованого 
керування, та інтеграції джерел розподіленої генерації до замкнутих 
електричних мереж сільських регіонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70598  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна, Шпирка Неля Федорівна, Таран 
Марина Вікторівна, Паренюк Олена Юріївна, Шаванова Катерина 
Євгенівна  

 

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 "Методика діагностики токсоплазмозу великої рогатої 
худоби та овець на основі фотолюмінесценції наночастинок оксиду 
цинку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані комплекси імунних біосенсорів на основі оксиду цинку 
мають достатню специфічність реакції, високу швидкість 
детектування і порівняно невисоку стабільність при застосуванні. 
Отже, можуть суттєво перевищувати і здешевити процес діагностики 
хвороби, адже відомо, що вчасно поставлений діагноз і подальше 
лікування або ж профілактика сприятимуть попередженню передачі 
збудників цих хвороб людині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70599  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна, Шаванова Катерина Євгенівна, 
Шпирка Неля Федорівна  

 

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 діагностики токсоплазмозу великої рогатої 
худоби за допомогою імунного біосенсора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналізуючи існуючі попередні напрацювання вітчизняних і 
зарубіжних науковців, слід зазначити, що заплановані та здійснені 
дослідження, зокрема, щодо імунохімічного встановлення 
токсоплазмозу, створили можливість запропонувати принципово 
новий метод діагностики цієї хвороби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70600  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюков Тарас Олексійович, Ковальчук Іван Платонович, Опенько 
Іван Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція класифікації особливо цінних земель 
України та їх державного реєстру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблення державного реєстру особливо цінних земель слід вважати 
важливим і превентивним заходом, що забезпечуватиме  їх охорону  та 
безпечне використання в умовах постійно зростаючого 
антропогенного навантаження на земельні ресурси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70601  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 

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 ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 
"GUZEMA JEWELRY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70602  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Аудиокнига "Хорошие девочки и деньги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70603  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Аудио-книга "ВозДУХ продаж: как укрепить свой 
бизнес"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70604  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Видеокурс "Как создать свою психологическую игру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70605  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Видеокурс "Песочная терапия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70606  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Видеокурс "Мандалотерапия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70607  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Обучающий аудио-курс "Моя первая книга: алгоритмы, 
подсказки, инструменты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70608  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий поліцейський автомобіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового поліцейського автомобіля. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70609  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий поліцейський автомобіль-седан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового поліцейського автомобіля-седана. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70610  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

422 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий вантажний автомобіль-самоскид"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового вантажного автомобіля-самоскида. 
  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70611  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий червоний спортивний автомобіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового червоного спортивного автомобіля. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70612  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий пожежний автомобіль"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового пожежного автомобіля. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70613  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий підйомний кран 8х4"   
 

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 та збоку, і характеризується чіткою проробкою  
дрібних деталей та елементів, що дозволяє впізнавати ключові 
зовнішні елементи іграшки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70614  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий автомобіль швидкої допомоги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового автомобіля швидкої допомоги. 
  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70615  
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Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий автомобіль на великих колесах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового автомобіля на великих колесах. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70616  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий екскаватор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового підйомного крана (автокрана). 
 

10 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70617  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий автомобіль-евакуатор"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового підйомного крана (автокрана). 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70618  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвин Володимир 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)  Малюнок "Іграшковий жовтий спортивний автомобіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано за допомогою комп'ютерної  
графіки. Малюнок відображає зображення  
іграшкового жовтого спортивного автомобіля. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70619  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "ТЕОРЕТИЧНІ 
ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СТРУКТУРИ ЕКСПЕРТНОЇ 
СИСТЕМИ ЯКОСТІ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70620  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович, Скачков Валерій Вікторович, Чепкій 
Віктор Васильович, Павлович Владислав Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "SYNTHESIS OF 
INTEGRAL QUALITY INDEX OF PARAMETRIC SYSTEM STATE IN 
CONDITIONS OF SITUATIONAL UNCERTAINTY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70621  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдановська Надія Василівна, Маліков Микола Васильович, 
Караулова Світлана Іванівна, Бойченко Кирило Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спорт-резерв: експрес-оцінка 
функціональної підготовленості та резервних можливостей системи 
енергозабезпечення організму" ("Спорт-резерв")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена оцінювати поточний стан функціональної 
підготовленості і системи енергозабезпечення організму спортсменів 
та їх окремих складових з урахуванням кількісних та якісних 
показників, залежно від рівня тренованості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70622  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трускавецький Роман Степанович, Цапко Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Основи управління родючістю ґрунтів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи управління родючістю ґрунтів :  
                                                            монографія / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за наук. редакц.  
                                                            Р.С. Трускавецького. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2016. - 388 с. 
 

Анотація   

Монографія узагальнює сучасні досягнення і результати авторських 
напрацювань у галузі системного управління родючістю ґрунтів. 
Дослідження проведено з ґрунтами, що зазнають періодичного та 
постійного перезволоження (гідроморфні), а також з підвищеною 
кислотністю ґрунтового середовища (ацидні), яким притаманна 
контрастна диференціація ґрунтового профілю, висока динамічність 
окисно-відновного потенціалу та вуглецево-азотних трансформацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70623  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Фермеру про ґрунто- і ресурсозбережувальні інновації з 
обробітку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведєв. Фермеру про ґрунто- і 
ресурсозбережувальні інновації з обробітку. - Харків : ТОВ "Смугаста 
типографія", 2015. - 200 с. 

 

Анотація   

Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, 
що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої 
ефективності землеробських технологій. На основі аналізу 
вітчизняного і закордонного досвіду охаракткризовано новітні 
способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, 
точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новітні ґрунтообробні 
знаряддя. Основну увагу приділено ґрунтозахисним і 
ресурсозбережувальним особливостям нових технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70624  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович, Пліско Ірина Владленівна, Бігун 
Оксана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Інвестиційна привабливість орних земель України (методика 
визначення і картографо-аналітичні оцінки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведєв, І.В. Пліско, О.М. Бігун. Інвестиційна 
привабливість орних земель України (методика визначення і 
картографо-аналітичні оцінки). - Харків : ТОВ "Смугаста 
типографія", 2014. - 186 с. 

 

Анотація   

На підставі інтегрованої оцінки родючості ґрунтів, кліматичних та 
агровиробничих особливостей земель встановлено їхню порівняльну 
інвестиційну привабливість для вирощування польових культур. Як 
показники родючості ґрунтів земельної ділянки використано, 
головним чином, фізичні і агрохімічні властивості кліматичних 
показників - уміст вологи і температура в критичні періоди розвитку 
рослин, агровиробничих показників - матеріали технологічної 
паспортизації полів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70625  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович, Анісімова Ольга Вікторівна, Казакова 
Ірина Віталіївна, Гапєєв Леонід Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Економічне забезпечення відтворення родючості ґрунтів" 
(рекомендації)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економічне забезпечення відтворення            
родючості ґрунтів : реком. / А.В. Кучер, О.В. Анісімова,                         
І.В. Казакова, Л.В. Гапєєв ; за ред. чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера. - Х. : 
Смугаста типографія, 2015. - 112 с. 

 

Анотація   

У роботі обґрунтовано сучасні напрями економічного забезпечення 
відтворення родючості ґрунтів у сільськогосподарському 
виробництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70626  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович, Пліско Ірина Владленівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи 
з охорони і підвищення родючості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведєв, І.В. Пліско. Цінні, деградовані і 
малопродуктивні ґрунти України : заходи з охорони і підвищення 
родючостіі. - Харків : ТОВ "Смугаста типографія", 2015. - 144 с. 

 

Анотація   

Визначено перелік критеріїв, конкретні параметри і географічну 
розповсюдженість цінних, деградованих і малопродуктивних ґрунтів 
ріллі. Цінні ґрунти як ґрунти з оптимальними або наближеними до 
них параметрами морфологічних, фізичних, фізико-хімічних і 
хімічних властивостей потребують організації особливої охорони,          
у тому числі уведення до Червоної книги ґрунтів, а в разі 
використання в землеробстві - заборони будь-яких заходів, що 
шкодять цим ґрунтам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70627  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Визволителі Криму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70628  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна, Гарькавая Ольга Валентинівна  
 
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 "Занимательная история с Татьяной Николаюк. 
Беседы о западноевропейском средневековье"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір є літературно-історичним і доповнює аудіодиск, в якому 
зібрано 22 лекції. В цій роботі надано карти, ілюстрації, список  
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літератури та фільмографія з 22 тем по західноєвропейському 
середньовіччю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70629  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентьєв Борис Валентинович, Терентьєва Ксенія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка архітектурно-конструктивних рішень "Мости-образи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інноваційні архітектурно-конструктивні рішення мостів та мостових 
переходів вантових і аркових схем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70630  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боняр Світлана Михайлівна, Будник Вікторія Анатоліївна, Карпенко 
Оксана Олександрівна, Лерніченко Катерина Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Механізм державно-приватного партнерства на 
транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено комплекс питань щодо формування та 
реалізації механізму державно-приватного партнерства в 
транспортній галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70631  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Вячеслав Григорович, Карпенко Оксана Олександрівна, 
Войченко Тетяна Олександрівна, Бабина Олена Євгенівна, Боняр 
Світлана Михайлівна, Власова Валентина Петрівна, Мельниченко  
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                                                           Наталія Дмитрівна, Семенчук Тетяна Борисівна, Мельник Наталія 
Олександрівна, Тарнавська Ірина Віталіївна (Гладка Ірина 
Віталіївна), Осипова Євгенія Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка підприємств водного транспорту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглянуті економічні засади 
функціонування підприємств водного транспорту (ВТ), ресурсне 
забезпечення підприємства ВТ, результати та ефективність 
господарської діяльності воднотранспортних підприємств, розвиток 
підприємства ВТ та його інноваційно-інвестиційне забезпечення у 
відповідності до кредитно-модульної системи викладання дисципліни 
"Економіка підприємства" водного транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70632  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пивной сборник. В помощь пивному гурману (собрание 
статей и популярных материалов о пиве, пивоварении и современной 
пивной культуре)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70633  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Віталій Андрійович, Боляновская Алла Анатолієвна 
(Боляновская Алла Анатольевна)  

 

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 "МОДЕЛСІ-ПЕРСОНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70634  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Дар'я Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Цінуй Життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень, виконаних у стилі "ліричний арт-рок". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70635  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Костянтин Володимирович (Laars Naumenko)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня на тему філософських роздумів про самовизначення людини в 
житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70636  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брезинський Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Япошка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з кольорового фантазійного зображення та 
написаного під ним слова "ЯПОШКА".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70637  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіманюк Валерія Миколаївна, Бабич Тарас Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Робочий зошит "Патентознавство і авторське право" для студентів      
5 курсу денної та заочної форми навчання інженерно-педагогічних та 
інженерних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить завдання, ситуаційні задачі, тести, які виконуються на 
основі засвоєного теоретичного матеріалу, згідно з робочою 
програмою. У зошиті також наведені форми і бланки документів, 
необхідних для оформлення прав на об'єкти інтелектуальної 
власності, проведення патентних досліджень і комерціалізації ІВ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70638  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан Людмила Володимирівна  
 

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 "Інноваційні технології в освіті: конспект лекцій 
для студентів денної форми навчання інженерно-педагогічних 
спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У конспекті лекцій розглядаються теоретичні і практичні проблеми 
застосування інноваційних технологій навчання у діяльності 
інженера-педагога. Інноваційні процеси в освіті у конспекті лекцій 
розглянуто через призму глобалізаційних тенденцій розвитку  
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суспільства. Представлено інноваційні технології, які є найбільш 
поширеними у роботі педагогів професійної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70639  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Наталія Св'ятославівна  
 

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 "Політика держави у сфері 
культури: проблеми та виклики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі досліджено зарубіжні моделі культурної політики, які є 
віддзеркаленням основних засад вільноринкової демократичної 
держави, виокремлено головні їх складові. Запропоновано 
стимулювання недержавної форми підтримки культури, сприяння 
створенню мережі добродійних організацій, децентралізація 
управління у сфері культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70640  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Дмитро Васильович, Моргунов Володимир Вікторович  
 

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 "Физика: "Механика. 
Молекулярная физика и термодинамика", методические указания к 
лабораторным работам М1-М5 для иностранных студентов дневной и 
заочной форм обучения всех специальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних вказівках розглянуті питання розділів "Механіка", 
"Молекулярна фізика і термодинаміка" першої частини курсу 
загальної фізики. Матеріал методичних вказівок відповідає типовим 
програмам з фізики для студентів інженерних та інженерно-
педагогічних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70641  
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Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан Людмила Володимирівна, Бєлікова Вікторія Вікторівна  
 

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 "Інноваційні технології в освіті: методичні 
вказівки по проведенню практичних занять для студентів денної та 
заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни "Інноваційні 
технології в світі" в цьому виданні представлено методичними 
вказівками щодо проведення приктичних занять з курсу, 
спрямованих на відпрацювання отриманих знань і накопичення 
педагогічного досвіду з вирішення питань освітнього процесу, 
першочергово у професійно-технічних навчальних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70642  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлікова Вікторія Вікторівна  
 

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 "Педагогічний контроль у системі освіти. 
Конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заочної форм 
навчання зі спеціальності 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої 
школи)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У конспекті лекцій розглядаються теоретичні і практичні проблеми 
педагогічного контролю в системі вищої освіти України через призму 
сучасних тенденцій її модернізації. Видання рекомендується для 
використання при підготовці магістрантів за спеціальністю 011 Науки 
про освіту (Педагогіка вищої школи).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70643  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганієв Еміль Азізага, Вишня Наталія Георгіївна  
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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 "Amor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня написана в стилі поп-рок іспанською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70644  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідник Микола Дем'янович, Демчук Сергій Васильович, Гаврилюк 
Роман Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний додаток "English for you" 
(версія 2.0)" ("E4U")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вивчення іноземних слів за допомогою 
механізмів зорової пам'яті та мимовільного запам'ятовування 
інформації. Являє собою вікно, що з'являється в певній частині 
екрану і містить невідоме користувачу слово з його перекладом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70645  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про культурно-
мистецький проект "Опера Європи - 2017 у Києві. Мистецтво, що 
об'єднує" ("Opera Europe - 2017 in Kyiv. Art that unites")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70646  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яшник Олена Анатоліївна, Тверитіна Ніна Вячеславівна, Задорожня 
Оксана Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Medical Conference Assistance" для Android" 
("МСА" для Android")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є додатком для мобільних пристроїв, що працюють на 
операційній системі Android, і призначена для систематизації та 
планування відвідування медичних заходів, занесених до Реєстру 
з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій. 
Програма дозволяє не тільки обирати заходи, в тому числі за 
медичною спеціальністю, а й нагадує про заплановані події.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70647  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яшник Олена Анатоліївна, Тверитіна Ніна Вячеславівна, Задорожня 
Оксана Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Medical Conference Assistance" для iOS" 
("МСА" для iOS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є додатком для мобільних пристроїв, що працюють на 
операційній системі iOS,  і призначена для систематизації та 
планування відвідування медичних заходів, занесених до реєстру 
з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій. 
Програма дозволяє не тільки обирати заходи, в тому числі за 
медичною спеціальністю, а й нагадує про заплановані події.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70648  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личкіна Олена Тимофіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Альбом для фортепіано. П'єси. Ансамблі 
2014-2016"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70649  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтовська Олена Миколаївна (Alena Sun)  
 

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 казок "Сказки волшебного МаМаГу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70650  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 

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 "Поэзия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70651  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Микола Семенович, Загорій Гліб Володимирович, 
Кабачна Алла Василівна, Аугунас Сабіна Валеріївна, Говоруха Марія 
Олександрівна, Борищук Володимир Олександрович, Шелкова Елона 
Володимирівна, Кабачний Олександр Генадійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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 "Типове положення про 
розвиток моделі сімейної (страхової) фармації в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Типове положення є одним із перших нормативно-проектних 
положень розвитку сімейної фармації, яке упорядковується й 
поєднується з основними принципами страхової фармації та 
медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70652  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Микола Семенович, Загорій Гліб Володимирович, 
Кабачна Алла Василівна, Аугунас Сабіна Валеріївна, Григорук Юлія 
Миколаївна, Говоруха Марія Олександрівна, Борищук Володимир 
Олександрович, Шелкова Елона Володимирівна, Кабачний 
Олександр Генадійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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 "Типовий проект 
(Положення) про організацію спеціалізованих аптек (аптек сімейної 
фармації) при закладах загальної практики - сімейної медицини 
(розроблено на основі європейського досвіду)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях наведено проект щодо функціонування 
сімейної фармації з метою організації якісного, безперервного, 
економічно та фізично доступного медикаментозного забезпечення 
для населення, яке обслуговується закладами загальної практики- 
сімейної медицини, та роботи в команді між провізором-консультантом 
сімейної фармації та лікарем загальної практики-сімейної медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70653  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Аудиокнига "Диагноз: зависть. Как перестать себя 
разрушать"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70654  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастирєва Євгенія Миколаївна (ZELENO)  
 

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 "Праздник настает"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70655  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладченко Лідія Петрівна, Тимченко Олена Миколаївна, 
Сибірянська Юлія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальна програма "Public finance and sustainable development"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бізнес-тренінг включає 3 модулі: публічні фінанси у світі, що 
змінюється; сучасне оподаткування у відкритому суспільстві; 
макрофінансове середовище і розвиток бізнесу: розуміння 
взаємозалежностей. Тренінг проводиться англійською мовою і сприяє 
формуванню фахових компетентностей у сфері публічних фінансів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70656  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жукова Олександра Андріївна  
 

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 "Ще не доросла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшло 19 пісень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70657  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денісова Дар’я Данилівна  
 

Повне ім'я або 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 "Develop Your Taste For Listening (Juniors). 
Полюби аудіювання (для студентів третього курсу)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник спрямований на формування навичок аудіювання у 
студентів 3-го курсу факультетів іноземних мов ВНЗ у ході 
самостійної роботи. Посібник скаладається з 6-ти розділів. Кожен 
розділ включає 5 серій завдань до автентичних аудіо- та відеозаписів, 
додаткові матеріали до розділу на основі сучасної англомовної 
літератури й культури, теми до обговорення, творчі завдання. До 
завдань додаються ключі відповідей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70658  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Микола Ефремович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Хочу послушать песни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Алые розы для Ани", "Батьківська хата", "Вага 
кохання", "Горілочка медова", "Даша", "Это наше счастье", "Если б 
я знала", "Жизнь", "Забороняє мати кохання", "І моя зіронька десь є", 
"Київлянка", "Лиза", "Милому стежку покажи", "Наверно это был 
урок", "Очі сині та прозорі", "Пусть песня льётся", "Река", 
"Строптива", "Твоя улыбка как сияние", "Україна - наша мати", 
"Хрустальная любовь", "Це моє літо золоте", "Чудова ніч", "Щоб 
ніколи не було зими", "Юля", "Я песни хочу послушать".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70659  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Валерій Григорович, Поліщук Максим Миколайович, 
Ожиндович Людмила 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 "Інформаційно-аналітична система 
комп'ютерного тестування "ФРАКТАЛ" ("ФРАКТАЛ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"ФРАКТАЛ" - це WEB-орієнтований ресурс перевірки знань для 
студентів та учнів за допомогою тестових завдань в on-line-режимі, 
ефективний засіб контролю і оцінки засвоєння навчального 
матеріалу.       
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70660  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Валерій Григорович, Поліщук Максим Миколайович, 
Ожиндович Людмила 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 "Інформаційно-аналітична система 
управління університетом "НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма - веб-орієнтована система, яка призначена для розрахунку 
навчального навантаження, розподілу дисциплін за навчальними 
планами та підготовки звітної документації дирекцій, деканатів та 
кафедр університету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70661  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орда Олександра Олександрівна, Нагорний Євген Васильович, 
Шраменко Наталя Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Математична модель вибору 
раціональних стратегій поведінки транспортно-експедиторських 
підприємств при взаємодії з суб'єктами транспортного ринку на 
умовах кооперації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено критичний аналіз існуючих оптимізаційних моделей 
процесу взаємодії суб'єктів транспортного ринку. Сформульовано 
постановку задачі вибору раціональних стратегій поведінки. 
Запропоновано математичну модель вибору раціональних стратегій 
поведінки при стратегічному плануванні діяльності суб'єктів 
транспортного ринку з орієнтацією на комерційну ефективність 
замовника у сучасних ринкових умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70662  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуліка Ольга Олександрівна, Нагорний Євген 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 науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Підвищення ефективності 
доставки вантажів у міжміському сполученні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано підхід до підвищення ефективності доставки 
тарно-штучних вантажів у міжміському сполучені за рахунок 
оптимізації технологічних параметрів виробничо-транспортного  
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комплексу, використання якого дасть змогу як виробникам, так  і 
автотранспортним підприємствам підвищити свій рівень 
конкурентноспроможності за рахунок зниження сумарних витрат на 
обробку вантажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70663  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Андрій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичні рекомендації  "Алгоритм персоніфікованої оцінки ризику 
диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та 
бронхолегеневої дисплазії за комплексом медико-генеалогічних 
факторів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях запропоновано  порівняльне вивчення 
частоти медико-соціальних та генеалогічних факторів в групах дітей з 
та без диспластикозалежної патології (ДЗП). БЛС дозволило виявити 
закономірності формування високого ризику ДЗП та на основі 
статистично вірогідних показників прогностичного значення та 
інформативності окремих факторів обґрунтувати табличний 
алгоритм оцінки ризику диспластикозалежної патології 
бронхолегеневої системи за комплексом соціально-медичних 
факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70664  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Андрій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичні рекомендації "Науково-організаційні та інформаційні 
засоби реалізації регіонального моніторингу ективності медичної 
допомоги дочасно народженим в умовах неонатологічного 
стаціонару" ("Програма "NЕОMED-BPD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Викладено результати досліджень, для яких джерелами інформації 
були дані Державної санітарно-епідемологічної служби України,  
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Державної служби статистики, Міністерства екології та природних 
ресурсів. Для поглибленого вивчення медико-соціальних та 
персоніфікованих факторів ризику розвитку БЛД застосовувався 
метод, реалізований шляхом розробки стандартизованої тематичної 
картки, використана первинна документація 123 хворих з БЛД та 252 
хворих з диспластикозалежним ураженням бронхолегеневої системи і 
252 здорових дітей (група контролю).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70665  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Андрій Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Алгоритми визначення обсягів потреби та  
оцінка ефективності медичної допомоги дочасно народженим в 
неонатологічному центрі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях обґрунтована та розроблена номограма 
(графічний та табличний варіанти) для оперативного планування 
очікуваної абсолютної кількості хворих на БЛД, залежно від 
регіональної кількості дочасно народжених дітей, що може 
застосовуватися при плануванні нових та оптимізації діяльності 
існуючих центрів діагностики та лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70666  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Телерадіокомпанія "Аверс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного проекту "Аукціон TV магазин & online"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Можливість придбати сертифікати на товари та послуги у прямому 
ефірі за вигідною ціною, яка значно нижча ринкової.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70667  
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Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перконос Петро Іванович, Поточилов Руслан Валерійович, Токмина 
Тарас Борисович, Марченко Олександр Якович, Твердохліб Євген 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТОКА ЦЕНТР" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОРЛІ ПРО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70668  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Юрій Миколайович, Шинкаренко Василь Федорович, 
Придальний Борис Іванович, Гайдаєнко Юрій Васильович, Недобой 
Вадим Анатолійович, Цвид Тарас Антонович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Створення і дослідження високошвидкісних 
шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному 
принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70669  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поденежний Микола Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UT test"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70670  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телюкова Вікторія Вікторівна  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Vitao - методика комплекса 
упражнений, оздоровительной гимнастики и методики массажа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена методика являє собою технологію масажу оздоровчого 
характеру і реабілітаційну гімнастику з використанням авторських 
технік масажу, основаних на східних практиках із застосуванням 
артикуляційно-звукових модуляцій голосу. Терапія "Vitao" 
використовується для покращення стану здоров'я, збереження 
молодості, придбання душевної і физичної гармонії та розвитку 
додаткових можливостей людини в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70671  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіцька Вікторія Едуардівна (Victoria Novitska)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "V-table"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерактивна сферична таблиця вірусів, що об'єднує віруси за 
таксономією, філогенетичним походженням та фундаментальними 
біологічними параметрами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70672  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіцька Вікторія Едуардівна (Victoria Novitska)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеопрезентація наукового твору "V-table"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відеопрезентація інтерактивної сферичної таблиці вірусів. Таблиця V-
table укладена 10-ма параметрами, які включають таксономію, 
філогенію, класифікацію за Балтимором та основні структурні 
характеристики геному та капсиду вірусів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70673  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронов Михайло Олександрович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна  
 

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 "Аналіз даних сенсора-далекоміра мобільного 
робота для виявлення контурів об'єктів" ("Rangefinder data analysis - 
IRTC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу інтерпретації 
вимірів встановленого на корпусі мобільного робота сенсора-
далекоміра після їх перетворення у двовимірні координати точок 
оточення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70674  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінкул Наталя Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пісні Наталії Гінкул"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшли: "Голос Унісону", "Солдат", "Незнайомі ближні", 
"Звезды земные", "Поклич мене", "Іще одне життя", "Чистота", 
"Потрібни", "Про любов", "Ти", "Олена", "Антидеприсанти", "Небо 
в серці", "В победе жить", "Иллюзия", "Новый человек", "Если...", 
"Сердце верь", "Різдв'явна".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70675  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Максим Володимирович (Inside the Sound), Трифонов 
Дмитро Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Inside the sound - Wizard's eyes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70676  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій 
Володимирович, Загляда Іван Михайлович, Макаров Денис 
Петрович, Заремба Ольга Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Сертифікація 
транспортних засобів" ("АРМ "Сертифікація ТЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації окремих технологічних 
операцій органів сертифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70677  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуша Людмила Сергіївна, Зайцева Тетяна Олексіївна  
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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 "Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине "Рентгенография и электронная микроскопия" (раздел 
"Рентгенография")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Містять стислі теоретичні положення з основних розділів 
рентгенографії, необхідне методичне забезпечення та довідковий 
матеріал. Призначені для студентів різних металургійних та інших 
спеціальностей, у навчальних планах яких передбачено вивчення 
сучасних методів контролю та дослідження матеріалів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70678  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Тетяна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт з науково-дослідної роботи "Рентгенографічне дослідження 
процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-
старіючих сталей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З використанням методів рентгеноструктурного аналізу проведено 
дослідження процесів структуроутворення під час старіння 
експерементальної марки мартенситно-старіючої сталі 
Н13К11М6В6ТЮС. Показано, що високі характеристики міцності 
сталі забезпечує старіння при температурі 550. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70679  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барчук Володимир Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Весільний вальс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Надзвичайно ніжна й зворушлива пісня, написана батьком нареченої. 
Може бути прекрасним музичним фоном під час весільного дійства. 
Вальсовий мотив вдало підкреслює ліричний зміст тексту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70680  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Андрій Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації  "Соціально-медична оцінка ризику 
диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та 
бронхолегеневої дисплазії за комплексом регіонально-екологічних 
факторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях викладено результати досліджень, для 
яких джерелами інформації були дані Державної санітарно-
епідеміологічної служби України, Державної служби статистики, 
Міністерства екології та природних ресурсів України. Для 
поглибленого вивчення медико-соціальних та персоніфікованих 
факторів ризику розвитку БЛД застосовувався анамнестичний метод, 
реалізований шляхом розробки стандартизованої тематичної картки, 
використана первинна документація 123 хворих з БЛД та 252 хворих з 
диспластикозалежним ураженням бронхолегеневої системи і 252 
здорових дітей (група контролю).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70681  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Андрій Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Структура, функції та оцінка ефективності 
багатофакторних програм медико-соціальної профілактики 
диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та 
бронхолегеневої дисплазії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях при розробці та обґрунтуванні 
популяційних моделей управління здоров'ям: ранньої діагностики та 
первинної профілактики,  використано методи системного 
популяційного моделювання. В основі цієї методології - розгляд 
здоров'я (в даному випадку дитячого населення) як багатофакторної 
системи, що може перебувати у різних станах організованості 
(ентропії) чи дезорганізації (негентропії) під впливом регіонально-
екологічних, конституційно-біологічних, онтогенетичних та 
генеалогічних факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70682  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Марина Владиславівна, Савіна Майя Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тест для виявлення розладів, пов'язаних з 
захопленістю спортом (фітнесом) SPORT-UDIT (версія "самозвіт") 
для не професіоналів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створений тест для виявлення розладів, пов'язаних  з захопленістю 
фітнесом у непрофесійних спорсменів. Під фітнес-аддикцією мають на 
увазі патологічне заняття спортом у осіб, які не є професійними 
спортсменами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70683  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Микола Сергійович, Пашкова Олександра Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект гериатрического центра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори твору пропонують проект створення приватного 
геріатричного центру - пансіонату, метою якого є цілісний комплекс з  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

453 

надання послуг високого класу для різних верств населення з різними 
потребами щодо постійного і тимчасового проживання цих людей, 
догляду за ними, надання їм соціальної, побутової, медичної, 
реабілітаційної, педагогічної, психологічної і правової допомоги, а 
також послуг з метою підвищення комунікативного потенціалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70684  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дакіні Адріана 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 "Кадукей і Око Гора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція, що включає стилізоване зображення жезла 
Меркурія і, розташованого нижче його крил, творчо переробленого 
"Ока Гора", у світлому відблистку зіниці якого вгадується, повернута 
на 45 градусів, літера "Э".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70685  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Павлов Андрій Ігорович, Козлов 
Сергій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методы диагностики при черепно-мозговой травме"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарный В.В., Павлов А.И., Козлов С.В. Методы 
диагностики при черепно-мозговой травме // Морфологія. - 2016. - 
Номер 3, том 10, част. 2. - С. 361-366. 

 

Анотація   

Метою дослідження було встановити особливості клінічного перебігу 
та діагностики тяжких черепно-мозкових травм. Проводиться аналіз 
істрорій хвороб пацієнтів, які надійшли до відділення нейрохірургії 
обласної лікарні ім. Мечникова м. Дніпропетровська з важкими 
черепно-мозковими травмами після дорожньо-транспортних пригод.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70686  
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Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Павлов Андрій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особенности клинического течения и диагностики 
тяжелых черепно-мозговых травм у больных в бессознательном 
состоянии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарный В.В., Павлов А.И. Особенности 
клинического течения и диагностики тяжелых черепно-мозговых 
травм у больных в бессознательном состоянии // Вісник проблем 
біології і медицини. - 2014.- Вип. 1, (106). - С. 256-259. 

 

Анотація   

Метою дослідження було встановити особливості клінічного перебігу 
та діагностики тяжких черепно-мозкових травм. Проводиться аналіз 
істрорій хвороб пацієнтів, які надійшли до відділення нейрохірургії 
обласної лікарні ім. Мечникова м. Дніпропетровська з важкими 
черепно-мозковими травмами після дорожньо-транспортних пригод.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70687  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місяйло Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторська концепція телевізійного 
(інтернет) проекту "Блогери" Володимира Місяйла" ("Проект 
"Блогери")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний письмовий твір являє собою авторську концепцію 
Володимира Місяйла "БЛОГЕРИ" - сценарій телепроекту про новини 
з життя зірок шоу-бізнесу, спорту, фешн-індустрії, політиків, 
депутатів, публічних осіб, світських персон, репортажі з подій, заходів, 
світських раутів тощо, інтерв'ю з зірками. Проект передбачає 
трансляцію (ретрансляцію) та висвітлення актуальних подій у 
форматі хронік та stream-blog щоденника, а також online трансляцію і 
структуровані випуски. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70688  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Інесса 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 "Шкала ехографічних критеріїв ступеня 
перинатального ризику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована шкала має сприяти оптимізації клінічного 
прогнозування при перинатально значущих фетальних аномаліях, а 
також перегляду діючих в Україні клінічних протоколів 
антенатального спостереження з включенням додаткового УЗ 
сканування плода в ІІІ триместрі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70689  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голяніщев Максим 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 "Рецептор-ориентированная магнитно-резонансная 
анестезия (гипотеза)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка ідеального анестетика залишається актуальною задачею 
сучасної науки у зв'язку з тим, що існуючі препарати мають недоліки 
своїх фармакологічних/фармакодимамічних властивостей, побічні 
ефекти. Однією з причин таких недоліків можливо вважати наявність 
маси і фізико-хімічні властивості молекул анестетиків. Дана робота є 
спробою подолати ці недоліки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70690  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СветоЗара (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Универсальная Программа восстановления здоровья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор знайомить читачів з розробленою ним програмою відновлення 
здоров'я, причинами захворювання, основними методами лікування 
цією програмою, застосуванням древніх знань східної медицини,  
розвитком християнського цілительства. В книзі розповідається про 
побудову гармонійних стосунків у родині та суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70691  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СветоЗара (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 "Посмотри на себя изнутри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі висвітлено основні Закони Світобудови і Всесвіту, роль 
людини в еволюційному розвитку нашої планети, відповіді на 
численні запитання про існування тонких світів, книга розкриває 
тему цілі і співіснування життя на Землі, допомагає читачеві на шляху 
духовного розвитку і вдосконалення його особистості. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70692  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СветоЗара (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 "Ты еси, Бог, творящий чудеса..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розповідає про духовне становлення цілительки Тетяни, про її 
нелегкий життєвий шлях сходження, про унікальний і багаторічний 
досвід її роботи, про чудесні зцілення в Славу Бога і в Благо Людства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70693  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолець Ольга Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури "Опис концепції мистецького проекту "РушАрт" 
("Рушарт")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано мистецький проект "РушАрт". Цілі - створення 
міжчасового семантичного образу одного з надважливих українських 
сакральних символів - рушника. Рушник - не тільки традиційний 
предмет побуту, але й універсальний український оберіг із багатьма 
значеннями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70694  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Віталій Леонтійович, Прощенко Артем Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Архітектурне рішення "Реконструкція будівель під 
Київський драматичний Театр на Подолі за адресою Андріївський 
узвіз, 20-а, 20-б, Подільський район м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70695  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масненький Руслан Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка проектів технічних умов "Теплохолодоносії для систем 
опалення та охолодження. Засоби для видалення очистки систем 
опалення та охолодження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70696  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масненький Руслан Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка проектів технічних вимог "Протиожеледні матеріали Deice, 
ПГМ Бішофіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70697  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилинський Валерій Григорович, Кас'яненко Володимир 
Олексійович, Мішин Олексій Валерійович, Синицький Володимир 
Васильович, Зибіна Тамара Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "КОНСТАР" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для 
автоматизованої системи голосування зали засідань міської Ради"  
("Автоматизированная система голосования зала заседаний 
городского Совета")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70698  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Артем Анатолійович, Петраш Сергій Ігорович, 
Матвійчук Артем Васильович, Демченко Григорій Васильович, Талов 
Євгеній Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практично-розважального характеру "Правила 
игры на бильярде "КЛАСТЕР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі  викладено опис нової гри на більярді, яка базується на двох 
нових концепціях. Центральним елементом гри є підбиття кластера 
куль, яке вирішує багато в чому результат зустрічі. Твір містить 
розділи: обладнання, терміни, гра, штрафи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70699  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щукін Володимир 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 "От Homo sapiens к Человеку долгоживущему - через 
злокачественную трансформацию клетки. (Геобиологическая 
гипотеза канцерогенеза)" ("Геобиологическая гипотеза 
канцерогенеза")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі викладені принципово нові підходи проблеми канцерогенезу, 
що базуються на положенні про те, що злоякісно трансформована 
клітина є новою формою життя, що стоїть на більш високому рівні 
еволюції, ніж нормальні клітини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70700  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богач Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Тук-тук-тук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70701  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаковська Тетяна Леонідівна, Мартиненко Анна Костянтинівна, 
Савруцький Богдан Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ. ФІЛЬМ 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений подіям, пов'язаним із захистом позиції "Зеніт", 
під час проведення антитерористичної операції в Україні у вересні-
жовтні 2014 року. У фільмі йдеться про вогневу підтримку Донецького 
аеропортру, обстріл першої ротації "градами" у Тоненькому, 
організацію контрольно-пропускного пункту в напрямку Спартак-
Авдіївка, емоційно-психологічні враження бійців, соціальний аспект.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70702  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаковська Тетяна Леонідівна, Мартиненко Анна Костянтинівна, 
Савруцький Богдан Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ. ФІЛЬМ 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений подіям, пов'язаним із захистом позиції "Зеніт", 
під час проведення антитерористичної операції в Україні у листопаді-
грудні 2014 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70703  
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Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаковська Тетяна Леонідівна, Мартиненко Анна Костянтинівна, 
Савруцький Богдан Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ. ФІЛЬМ 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений подіям, пов'язаним із захистом позиції "Зеніт", 
під час проведення антитерористичної операції в Україні у листопаді-
грудні 2014 року. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70704  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаковська Тетяна Леонідівна, Мартиненко Анна Костянтинівна, 
Савруцький Богдан Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ. ФІЛЬМ 4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений подіям, пов'язаним із захистом позиції "Зеніт", 
під час проведення антитерористичної операції в Україні у листопаді-
грудні 2014 року. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70705  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаковська Тетяна Леонідівна, Мартиненко Анна Костянтинівна, 
Савруцький Богдан Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ. ФІЛЬМ 5"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальний фільм присвячений подіям, пов'язаним із захистом 
позиції "Зеніт", під час проведення антитерористичної операції в 
Україні у червені-вересені 2014 року. У фільмі йдеться про боротьбу з 
танковими "каруселями" противника, розмінування позиції та 
сусідніх населених пунктів, робота "Чорного тюльпану".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70706  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Марія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Журнал обліку відвідуваності та успішності 
студентів для викладачів ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє налаштовувати розклад занять працівником 
університету для викладачів, а викладачам вести облік успішності, 
виставляти рейтингові бали та переглядати рейтинги у форматі форм, 
затверджених МОН України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70707  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Марія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна комп'ютерна гра на 
розпізнавання зображень за мотивами гри Крокодил"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль для роботи в локальній мережі. 
Дозволяє у ігровій формі розвивати уявне мислення, відгадуючи 
намальовані суперником зображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70708  
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Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Марія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист інформації від несанкціонованого 
доступу шляхом шифрування за допомогою метода RC5"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє захистити будь-яку інформацію за допомогою 
симетричного алгоритму шифрування RC5.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70709  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія Олександрівна, 
Чернецька Марія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма виявлення агентів 
загроз конфіденційності на основі множини спільнот соціальної 
мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль для виявлення агентів загроз 
конфіденційності на основі множини спільнот соціальної мережі, який 
дозволяє спостерігати належність загроз до множини спільнот та 
аналізувати активність його дій у зазначених мережах з метою 
виявлення потенційної небезпеки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70710  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Лілія Олександрівна, Шиян Анатолій Антонович, 
Чернецька Марія Вікторівна  

 

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 розширення 
досліджень за методом розрахунку соціометричних показників, 
використовуючи належність до множини спільнот"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль для розширення стандартного 
методу розрахунку соціометричних показників, використовуючи 
належність об'єкта до множини спільнот з метою деталізації аналізу 
зібраних данних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70711  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

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 "Організаційно-економічні аспекти реструктуризації як 
інструмента ефективного корпоративного управління: системний 
підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дорошук Г.А. Організаційно-економічні аспекти 
реструктуризації як інструмента ефективного корпоративного 
управління : системний підхід : Монографія. - Одеса : ТЕС, 2012. - 259 с. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто сутність та основні моделі корпоративного 
управління, обґрунтовано реструктуризацію як інструмент 
ефективного корпоративного управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70712  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Хохленкова Наталя Вікторівна, Азаренко 
Юлія Миколаївна, Данькевич Оксана Степанівна, Орловецька 
Нінель Фатехівна, Ковальов Володимир Вікторович, Живора Наталія 
Василівна, Буряк Марина Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит з технології 
лікарських засобів для студентів спеціальності "Клінічна фармація"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практично-орієнтовані завдання, виконання яких 
дозволить студентам обґрунтовувати технологію екстемпоральних 
лікарських засобів у вигляді різних лікарських форм та спосіб 
уведення до них лікарських речовин з різними фізико-хімічними 
властивостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70713  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Марія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навісний захист від несанкціонованого 
доступу шляхом використання тесту Тюринга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє захистити будь-яке існуюче програмне 
забезпечення від несанкціонованого запуску шляхом перевірки 
користувача за допомогою тесту Тьюринга.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70714  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Скуратовська-Кравченко (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)  Поема "Після невизнаної війни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поема включає в себе події та короткі історії життя людей, які брали 
участь у захисті кордонів України під час проведення АТО.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70715  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головня Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів для передачі "АВТО-МОТО-РЕВЮ з 
Сергієм Головнею"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70716  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Организационное проектирование"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційне проектування : навч. пос. для студ. 
спец. 8.020501 - менедж. організ. денної форми навч., а також для 
іноземних студ. / Г.А. Дорошук, - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 
2009. - 186 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник подано в двох модулях. В першому розкрито 
сутність організаційного проектування, його основні етапи та методи, 
підходи до системного подання організацій, етапи розробки 
організаційного проекту та основи регламентації. В другому 
розглянуто напрямки удосконалення організаційних структур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70717  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування комбінаторних 
конфігурацій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування множини комбінаторних 
конфігурацій для заданої групи перетворень комбінаторних об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70718  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розфарбування графа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування множини варіантів 
розфарбування вершин заданого графа. Файл результату містить 
інформацію про варіанти розфарбування вершин заданого графа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70719  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Косенко Віктор Васильович, 
Артюх Роман Володимирович, Павлик Ганна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування контрольних тестів"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови мінімальних контрольних тестів 
на базі діагностичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70720  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Косенко Віктор Васильович, 
Артюх Роман Володимирович, Павлик Ганна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування діагностичних 
тестів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови мінімальних діагностичних тестів 
на базі діагностичної моделі. Файл даних має таку структуру: 
кількість перевірок, кількість непрацездатних станів, опис 
діагностичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70721  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фастівець Костянтин Григорович (GONTA)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сиділа  без діла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70722  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновський Володимир Генріхович, Терентьєв Борис Валентинович, 
Виніченко Світлана Миколаївна  

 

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)  Ескізи, що стосуються твору архітектури "Проект "Небо Майдану" 
Предпроектна пропозиція"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Архітектурні ескізні рішення атракціону "Небо Майдану" в Києві. 
Нижня станція канатної дороги розташована на майдані 
Незалежності, а верхня станція розміщується або в правому крилі  
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готелю "Україна" (що потребує його надбудови), або в окремій вежі, 
праворуч від готелю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70723  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентьєва Ксенія Борисівна, Терентьєв Борис Валентинович  
 

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 "Дизайнерські рішення жіночих рукавичок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено аксесуари верхнього жіночого одягу, а саме 
рукавички. Матеріал - шкіра (лайка, замша), щільна тканина.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70724  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазунов Богдан Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект будівництва житлового комплексу "Підгір'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізний проект будівництва житлового комплексу з 
інфраструктурою та сегментами будівництва: будівництво житлових 
будинків та прибудинкових територій; будівництво оздоровчого 
комплексу та/або спортивного реабілітаційного центру; будівництво 
дошкільного закладу з прилеглим парком відпочинку; будівництво 
штучної водойми для риболовлі і відпочинку; будівництво штучного 
сезонного басейну для відпочинку; будівництво будинків для гостей та 
передачі їх в тимчасове користування; будівництво асфальтованих 
під'їздних шляхів; будівництво адміністративно-побутового 
комплексу.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70725  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазунов Богдан Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брендбук житлового комплексу "Підгір'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено фірмовий стиль житлового комплексу "Підгір'я".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70726  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукурудзяк Юрій 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 "WorkLab AutoStudy - Автомобільна 
навчальна лабораторія" ("AutoStudy - Автомобільна навчальна 
лабораторія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для навчального процесу при вивчені 
технічних дисциплін в галузі автомобільного транспорту. Програма 
передбачає роботу з базою даних, в якій зібрана інформація про всі 
агрегати, системи, вузли, механізми автомобіля, а також їх окремі 
складові.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70727  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукурудзяк Юрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Система "WorkLab" як інтерактивний центр 
формування професійних компетенцій фахівця інженерно-технічного 
профілю на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та 
компонентів штучного інтелекту" ("Система "WorkLab" - центр 
формування професійних компетенцій фахівців")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "WorkLab" передбачає створення багатокомпонентної 
системи формування професійних компетенцій сучасного спеціаліста 
інженерно-технічного профілю шляхом інтеграції інформаційно-
комунікаційних технологій та компонентів штучного інтелекту в 
процесі вивчення спеціальних дисциплін технічного напрямку, 
інтенсивного розвитку технічного мислення та вироблення вмінь 
приймати обґрунтовані технічні рішення. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70728  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукурудзяк Юрій 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 "WorkLab Data - Обробка і аналіз даних на 
базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та компонентів 
штучного інтелекту" ("WorkLab Data - Обробка і аналіз даних")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою програмний модуль, призначенням якого є 
робота з інформаційними потоками даних. Є базовим модулем для 
забезпечення можливості обробки і аналізу даних різної природи. 
Даний модуль може входити до складу інших програмних продуктів, 
які передбачають роботу з інформаційними потоками даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70729  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Дмитро Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для дослідження 
пускових режимів асинхронних двигунів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє досліджувати різні пускові режими роботи 
асинхронного двигуна та отримувати графіки перехідних процесів цих 
режимів. Суть роботи програми полягає у використанні програмно- 
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апаратної сукупності модельованих об'єктів, процеси в яких ідентичні 
реальним фізичним процесам та явищам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70730  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнєв Віктор Андрійович, Помогайбо Катерина Георгіївна  
 

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: Для підлітків віком 12-18 
років, у яких діагностовано ожиріння або надмірна вага (додаток до 
медичної карти стаціонарного хворого або історії розвитку дитини)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета складається з титульної та паспортної частин і блока питань, 
на які пацієнт відповідає самостійно. Лікарем заповнюється 
паспортна частина анкети. При відповіді на питання пацієнт 
самостійно обирає ступінь обмеження відповідно до питання і 
обводить цифри, що потім сумуються, що й будуть відповідати 
абсолютним показникам якості життя пацієнта, який обстежується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70731  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадьїн Іван Юрійович, Козаченко Анастасія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Интраоральный 
массаж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При всьому різноманітті підходів в естетичній медицині одним з 
основних методів комплексної терапії є масажні технології. Серед них 
за своєю ефективністю вигідно виділяються міоекстенсивні антиейдж 
техніки. Їх практичне відпрацювання і наукове вивчення передових 
технологій в естетичній медицині дозволили нам вийти на абсолютно 
новий підхід, що підсилює традиційні механізми масажного впливу, 
прийняті в мануальних технологіях.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70732  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижий Вадим Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Мережа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70733  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижий Вадим Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Автопром"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70734  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Валентина Федорівна, Бобришева Наталя Миколаївна, 
Бойко Ксенія Леонідівна, Мороз Олена Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Seven Seas Ahead"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику наведено навчальний матеріал, який сприяє вивченню 
англійської мови, необхідної для курсантів професійного спрямування 
"Судноводіння", "Експлуатація суднових енергетичних установок",  
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"Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" та 
при проходженні практики на суднах у портах і в морі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70735  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Виженко Євген Євгенійович, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Метод определения типа роста челюстных костей на 
ортопантомограмме"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рентгенологічні методи дослідження в діагностиці зубощелепних 
аномалій займають провідне місце, дуже значущі як для визначення 
характеру росту щелеп, так і для складання плану і прогнозу 
лікування. На телерентгенології тип росту щелеп визначають по 
базальному куту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70736  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир Григорович, Костиленко Юрій Петрович, 
Шерстюк Олег Олексійович, Рябушко Микола Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис патенту "Пристрій для виготовлення стандартизованих за 
товщиною пластинчастих епоксидних шліфів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70737  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Надія Вікторівна , Ляшук Анна 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "English Activity Book" в ІІ частинах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70738  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Какая ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70739  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загорій Гліб Володимирович, Пономаренко Микола Семенович  
 

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)  Монографія "Methodological rationale for the strategy and tactics of 
action framework for optimization and effective development of national 
manufacturing of medicinal products"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір є творчим перекладом монографії "Методологічне 
обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації 
й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських 
засобів" на англійську мову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70740  
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Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Ігор Олександрович, Бойчук Андрій Вячеславович, 
Вязьмітінов Олег Ігорович, Жилкін Євген Владиславич, Радченко 
Дмитро Володимирович, Цейтлін Леонід Мусійович  

 

Повне ім'я або повне 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 контроля качества программного 
обеспечения "Bug Tracking Tool"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для контролю якості функціонування 
програмного забезпечення, установлюється на сервері служби 
технічної підтримки, дозволяє оперативно здійснювати обмін 
інформацією між користувачами й службою технічної підтримки 
тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70741  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанян Валерік Арсенович  
 

Повне ім'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 "Заговор против тёщи"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70742  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шляхетко Богдан 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 "Золотая осень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70743  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Чабан Юлія Юріївна, Сирцева 
Світлана Володимирівна, Пісоченко Тетяна Сергіївна, Лугова Ольга 
Іванівна, Костирко Алла Георгіївна, Горбач Світлана Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Миколаївський національний аграрний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Робочий зошит "Бухгалтерський облік. Робочий зошит для 
виконання практичних завдань студентами денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70744  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Чебан Юлія Юріївна, Сирцева Світлана 
Володимирівна, Пісоченко Тетяна Сергіївна, Лугова Ольга Іванівна, 
Потриваєва Наталя Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Миколаївський національний аграрний університет 

 

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)  Робочий зошит "Фінансовий облік - ІІ. Робочий зошит для виконання 
практичних завдань та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої 
освіти спеціальності "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 
"Облік і аудит" денної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70745  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Чебан Юлія Юріївна, Сирцева Світлана 
Володимирівна, Пісоченко Тетяна Сергіївна, Лугова Ольга Іванівна, 
Потриваєва Наталя Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Миколаївський національний аграрний університет 

 

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)  Робочий зошит "Фінансовий облік - І. Робочий зошит для виконання 
практичних завдань студентами 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70746  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Володимир Іванович, Фефелов Андрій Олександрович, 
Корніловська Наталя Володимирівна, Лур'є Ірина Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "WNET RBF Fuzzy Predictors"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70747  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Малюнки для оформлення сайту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70748  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фроєнченко Борис Львович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Караван..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70749  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фроєнченко Борис Львович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Капли сердца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70750  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фроєнченко Борис Львович  
 

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 "ВЕХИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70751  
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Дата реєстрації авторського права  28.02.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко 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 "Семантичні особливості народної географічної 
термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії з синхронного погляду аналізуються лексико-
семантичні групи народних географічних термінів Кіровоградщини, 
їх семантичні особливості, що виявляються в процесі номінації 
різного типу географічних об'єктів на межі степу і лісостепу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70752  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватна фірма "СТЦ-ІСТОК" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dial510"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою програму для здійснення обміну  даними між 
касовим апаратом і персональним комп'ютером за допомогою 
мобільного та дротового зв'язку. Дане рішення призначене для 
автоматизації та оптимізації торговельних процесів на підприємствах, 
що мають розгалужену (у тому числі й розподілену географічно) 
структуру торговельних точок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70753  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксютенко Олена Іванівна, Голійчук Марія Володимирівна, 
Оксютенко Андрій Володимирович, Голійчук Богдан Васильович  

 

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 "Авторська науково-методична програма 
"Утворення, організація та засоби впровадження бізнес-інструменту 
"Фермерський туризм" (на прикладі пілотного проекту "Рента-
Горяна")" ("Програма фермерського туризму "Рента-Горяна")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами пропонується алгоритм вирішення проблем, що виникли у 
використанні інструментів ведення бізнесу у сфері сільського зеленого 
туризму в частині цільового призначення домашніх агрогосподарств, 
підвищення вартості активів таких господарств і їх значення в 
економічній структурі суспільного виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70754  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоричева Світлана 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)  Навчальний посібник "Організація діяльності банків у зарубіжних 
країнах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у 
зарубіжних країнах : Навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 
2007. - 208 с.  

 

Анотація   

Навчальний посібник надає базові знання з основ банківської справи 
та особливостей її розвитку у зарубіжних країнах. Розглянуті 
організаційні аспекти банківського бізнесу, основні операції, що 
виконують сучасні банки, окремі напрями банківського менеджменту 
та маркетингу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70755  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоричева Світлана 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)  Монографія "Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні 
аспекти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних 
банків : стратегічні аспекти [Текст] : монографія / С.Б. Єгоричева ; 
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - 
Полтава : ТОВ "АСМІ", 2010. - 348 с., іл. 

 

Анотація   

У монографії досліджуються проблеми організації та управління 
інноваційною діяльністю банків. Формулюється авторське бачення 
сутності та закономірностей банківських інновацій. Висвітлюються 
механізми формування та реалізації банківських інноваційних 
стратегій. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід інноваційної 
діяльності банків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70756  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоричева Світлана 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)  Навчальний посібник "Організація фінансового моніторингу в 
банках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику розкрито сутність фінансового моніторингу як системи 
протидії легалізації злочинних доходів та фінансовому тероризму. 
Проаналізовано організацію його проведення у банківській системі. 
Розглянута діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання 
відмиванню кримінальних доходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70757  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоричева Світлана 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)  Навчальний посібник "Банківські інновації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгоричева С.Б. Банківські інновації. Навч. посіб. -   
К. : Центр учбової літератури, 2010. - 208 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості 
інноваційного процесу у банківській сфері. Розглянуті напрями  
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реалізації банківських інновацій: вдосконалення продуктів та послуг, 
створення нових фінансових інструментів, впровадження 
інформаційних технологій, модернізація менеджменту та маркетингу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70758  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Кебал Юрій Вікторович, Кебал Іван 
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)  Літературний твір наукового характеру "Технологічний процес 
проведення деповського ремонту чотиривісних напіввагонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологічний процес проведення деповського ремонту чотиривісних 
напіввагонів встановлює порядок розбирання, збирання та ремонту 
вузлів універсальних чотиривісних напіввагонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70759  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змаженко Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Крок другий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Наша жизнь", "Свадебный альбом",  "Гудбай, мой бой", "Ты одна", 
"Обманула осень".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70760  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Кебал Юрій Вікторович, Пшенько 
Валерій Олександрович, Кондратюк Світлана Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технологічний процес 
проведення деповського ремонту візка моделі 18-100 вантажного 
вагона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлює порядок розбирання, збирання та ремонту вузлів візка 
моделі 18-100 вантажних вагонів при проведенні деповського ремонту 
в умовах технологічних потужностей вагоноремонтних підприємств. 
Опис технологічного процесу складається з технологічної інструкції, 
карт-ескізів та маршрутних карт, операційних карт, карт дефектації 
та ремонту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70761  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Кебал Юрій Вікторович, Мямлін Сергій 
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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру  "Технологічний процес 
проведення деповського ремонту автозчепного пристрою вантажного 
вагону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлює порядок розбирання, збирання та ремонту вузлів 
автозчепного пристрою вантажних вагонів. Опис технологічного 
процесу складається з технологічної інструкції, карт-ескізів, 
маршрутних карт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70762  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Борис Сергійович, Воронцов Сергій Борисович  
 

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 "SCOT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення синтезу контактних точок зубчастого 
зачеплення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70763  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Борис Сергійович, Чаплинський 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 "COPTeR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення управління політканинними перетвореннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70764  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Борис Сергійович, Чаплинський 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 "APACE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення апроксимації точок масиву за допомогою 
кривих Безьє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70765  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Борис Сергійович, Бочарова Ірина Анатоліївна, 
Чаплинський Дмитро Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SA|AT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення синтезу і аналізу зубчастого зачеплення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70766  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Борис Сергійович, Чаплинська Тетяна Миколаївна, 
Чаплинський 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 "COSET"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення управління твірною поверхнею зубчастого 
зачеплення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70767  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олександр Владиславович  
 

Повне ім'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 "Неметаллические материалы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто властивості різних неметалічних матеріалів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70768  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Зоя Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Словник гендерних термінів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник є довідниковим виданням, яке складається із базових 
термінів, що охоплюють гендерну та феміністську проблематику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70769  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Молитва до Матінки Божої"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70770  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зимові візерунки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70771  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мироточиво душ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70772  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Івано-Франківці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70773  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "З'явись хоч вві сні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70774  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осанна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70775  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Затужило моє літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70776  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твої обереги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70777  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кличу тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70778  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінкевич Оксана 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)  Наукова стаття "Формування аналітико-синтетичних умінь 
п'ятикласників під час вивчення народної казки "Красний Іванко і 
закляте місто"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлено основні методичні поради для вчителів щодо 
формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-х класів під час 
вивчення народної казки. Вчителям пропонується спеціально 
виробляти в підлітків здатність помічати в тексті більш-менш 
завершені частини, на які можна поділити твір, дати їм заголовки. 
Заголовки цілком можна розглядати як його простий план у вигляді 
називних речень. Унаслідок планування тексту можна розраховувати 
й на виразне читання літературного твору.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70779  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Іванович, Осенін Юрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Гребнесмазыватель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гребнезмащувач призначений для нанесення твердого мастила на 
гребень колеса рейкового транспорту. Креслення містять загальний 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

491 

 вигляд з габаритними розмірами, складальне креслення, 
специфікацію та креслення елементів, які є його складовими. 
Наведені розрізи гребнезмащувача у різних площинах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70780  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко 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)  Науковий твір "Можливості покращення ефективності лікування 
пацієнтів з ішемічною хворобою серця та метаболічним синдромом 
після черезшкірного коронарного втручання з приводу гострого 
коронарного синдрому без стійкої елевації сегмента ST"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чумаченко Н.В. Можливості покращення 
ефективності лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та 
метаболічним синдромом після черезшкірного коронарного 
втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої 
елевації сегмента ST // Медичні перспективи - 2016. - Том 21, № 2. -       
С. 52-56. 

 
Анотація   

Підвищення ефективності лікування пацієнтів з ішемічною хворобою 
серця та метаболічним синдромом, які перенесли черезшкірне 
коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому без 
стійкої елевації сегмента ST, у вигляді поліпшення якості життя, 
зменшення системного запалення, стабілізації обміну ліпідів, можливо 
досягти шляхом додавання до базового лікування 
кардіоцитопротекторної терапії у вигляді препарату кверцетин в дозі 
40 мг 3 рази на добу протягом 11,79±0,22 міс. (від 11 до 13 міс.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70781  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Оникс-Массаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для масажу обрано камені Онікса кулястої форми і різного діаметра. 
Починаємо сеанс масажу з задобрювання тіла, щоб при подальшому 
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 масажі каменями не виникло тертя каменя об шкіру, що може 
спровокувати неприємні відчуття і дискомфорт клієнта. Далі 
починаємо масаж каменем більшого діаметра, так площа тиску 
максимальна, це допомагає уникнути хворобливих відчуттів і готує 
шкіру і м'язи до більш глибоких маніпуляцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70782  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Комплект дизайнерських зображень 
годинників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фото розробок дизайнерських годинників, які мають різноманітну 
форму, вигляд, різноманітне оформлення циферблатів і стрілок, а 
також колір. У збірці відображено 94 види дизайнерських розробок 
годинників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70783  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єскін Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Комплект дизайнерських зображень 
годинників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір у вигляді фото-зображень комплекту дизайнерських розробок 
видів годинників, які мають різноманітну форму, вигляд, 
дизайнерське оформлення циферблатів і стрілок, а також колір. 
Всього в комплекті відображено 89 видів дизайнерських розробок 
годинників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70784  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев), Лівшиць Володимир 
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 "Билетик в прошлое"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70785  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев), Лівшиць Володимир 
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 "Помолчим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70786  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев), Лівшиць Володимир 
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 "Капля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70787  
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Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев), Лівшиць Володимир 
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 "Когда затихнет шум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70788  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Небо после дождя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70789  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Для тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70790  
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Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев), Кошин Євген Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Утренний полет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70791  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев), Григорій Ходос (Grygoriy 
Khodos)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ТАНЕЦ - ЖИЗНЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70792  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіль Артем 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 "Двое в кафе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70793  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олег Йосипович  
 
Повне ім'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 "Сценарний план-ідея проведення 
Міжнародного фестивалю дитячо-юнацької творчості "Сонячний 
каштанчик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарний план проведення фестивалю та зміст ідеї його проведення 
як унікального та єдиного масштабного дитячо-юнацького творчого 
форуму, який протягом 5 років відбувається в м. Києві в дні 
святкування Дня Києва на безкоштовній основі. В творі 
розкривається суть фестивалю, його завдання та зміст, а також 
наводиться план заходів програмних фестивальних днів, 
розкривається загальне бачення успішного проведення Міжнародного 
мистецького дійства. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70794  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Базильська Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Стілець в стилі модерн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70795  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Базильська Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Вулична лавка в стилі Сантьяго Калатрави" 
("Вулична лавка")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70796  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Полякова Анастасія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Лава "Гвинт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лава спроектована для бібліотеки. Лава є трансформованою, за 
допомогою поворотних металевих втулок перетворюється в стіл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70797  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Полякова Анастасія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Перегородка "Афіна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перегородка для РАГСУ, яка призначена для розмежування зон. 
Складається з металевих профілів та гіпсокартону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70798  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 

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 віршів "Легион"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70799  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенков Володимир Михайлович, Денисенкова Наталія 
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)  Повість-казка "О девочке Соли, которая победила Чудовище"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70800  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенков Володимир Михайлович, Денисенкова Наталія 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість-казка "Про дівчинку Солі, яка перемогла Чудовисько"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70801  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Wild Crowd"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70802  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Грисюк Юрій Сергійович, Лабута Артем 
Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
"Механізм ідентифікації та сертифікації базових підприємств 
автомобільного транспорту в партнерствах на основі технічного 
обслуговування та ремонту транспортних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено механізм ідентифікації та сертифікації підприємств, що 
надають послуги з технічного обслуговування та ремонту 
транспортних засобів, який, на відміну від існуючих, дозволяє 
ідентифікувати базові підприємства в партнерствах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70803  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій 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 "Комплексна автоматизована система 
управління макетом "КАСУМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для застосування у закладі харчування Музею 
історії транспорту південної залізниці України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70804  
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Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шведенко Ростислав Григорович (Lio)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична система керування БПЛА 
"Центр Управління Польотом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою програмне забезпечення, за допомогою якого 
здійснюється програмування польотного завдання, отримання та 
відображення даних телеметрії, керування режимами роботи 
безпілотних літальних апаратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70805  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Андрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека "Unified SNMP interface 
(uSNMP)" ("Бібліотека uSNMP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бібліотека uSNMP надає уніфікований інтерфейс доступу до 
обладнання з використанням протоколу SNMP.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70806  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шведенко Ростислав Григорович (Lio)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматичний аналого-цифровий метод 
управління модулем GPS в режимі постановки перешкод"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою прошивку апаратної частини польотного 
контролера, яка дає можливість безперешкодно проходити польотні 
зони, пригнічувані системами радіоелектронної боротьби. 
Комп'ютерна програма спеціально адаптована для роботи безпілотних 
літальних апаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70807  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Грисюк Юрій Сергійович, Лабута Артем 
Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Certification v. 1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для реалізації механізму ідентифікації та сертифікації 
базових підприємств автомобільного транспорту в партнерствах на 
основі тенхнічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70808  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 
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 "SMART CITY" ("СКАУ SM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70809  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Грисюк Юрій Сергійович, Лабута Артем 
Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
"Методика формування партнерств підприємств автомобільного 
транспорту на основі удосконалення процесів технічного 
обслуговування і ремонту транспортних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі передбачено використання резервів виробничих потужностей 
підприємств партнерів із метою отримання системного синергічного 
ефекту і надано додаткові конкуренті переваги підприємствам- 
партнерам перед іншими учасниками ринку.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70810  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Євген Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Redex" ("Standard", "Premium")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70811  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Олександр Миколайович, Грицина Ігор Миколайович, 
Калиновський Андрій Якович, Кривошей Борис Іванович, Грицина 
Наталія 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)  Навчальний посібник "Інженерна техніка та спеціальні машини для 
ліквідування надзвичайних ситуацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інженерна техніка та спеціальні машини для 
ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.М. Ларін,  
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                                                            І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. - 
                                                            Х. : НУЦЗУ, КП "Міськдрук", 2012. - 380 с. 
 

Анотація   

В посібнику викладено відомості про призначення, порядок 
застосування, будову робочого обладнання, основні тактико-технічні 
характеристики аварійно-рятувальних машин спеціального 
призначення, інженерної та спеціальної техніки підрозділів МНС, а 
також основні характеристики базових машин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70812  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сочан Дмитро Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Это небо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70813  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

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 "Who are you?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70814  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Forgive me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70815  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Олександр Петрович, 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)  Науковий твір "Комплекс заходів зі створення нових музейних 
композицій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить структурований опис комплексу взаємопов'язаних 
синергічних заходів зі створення нових музейних експозицій, як в 
частині системи інформаційного забезпечення просторових рішень та 
дизайну, так і в частині системи інформаційного забезпечення 
функціонування, за допомогою розробки і впровадження 
спеціалізованих музейних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70816  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олександр 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Методика оценки и прогнозирования психологического развития 
ситуаций межличностного взаимодействия в консультативной работе 
в модальности "этический персонализм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка належить до практичної психології і може бути використана 
при психологічному консультуванні клієнтів. Дозволяє оцінити та  
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спрогнозувати психологічний розвиток ситуацій міжособистісної 
взаємодії в консультативній роботі  "етичний персоналізм".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70817  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімов Микола Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стандартизація, метрологія і сертифікація в 
галузі освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анісімов М.В. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація в галузі освіти : навч. посіб. - Кропивницький : ПП 
"ПОЛІУМ", 2017. - 172 с. : 40 іл., табл. 15. 

 

Анотація   

Наведено основні відомості з метрології, стандартизації, сертифікації і 
управління якістю, які застосовуються в галузі освіти. Для студентів 
вищих закладів з технологічної освіти. Може бути корисний для 
викладачів, студентів професійно-технічних навчальних закладів, 
коледжів та інших навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70818  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української культури. Методичні 
рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Для студентів 
заочної форми навчання за спеціальністю "Історія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70819  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "DIARY FOOTBIK PRO IYUP® moves"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є щоденником, в якому відмічаються відвідування занять з 
футболу та виконання футбольних прийомів з метою їх засвоювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70820  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Камерний твір "Соната 1 для скрипки і фортепіано"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70821  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій МКовальчук (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 "Мовчання Метатрона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70822  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сім струн тонких..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Петро Михайлович Порфір'єв, у минулому начальник слідчого 
управління, отримує завдання - йому потрібно провести таємне 
розслідування. Разом із своїм помічником Гаврилом він вирушає до 
дивного науково-дослідного інституту. В подальшому, в сюжетних 
лініях семи головних героїв, піднімається і розглядається одвічне 
філосовське питання відповідальності людини за власні вчинки, 
власну долю, а можливо і за щось більше...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70823  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Теорія і методика викладання спортивного танцю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шалапа С.В. Теорія і методика викладання 
спортивного танцю : підручник. - К. : НАКККіМ, 2015. - 396 с. 

 

Анотація   

У підручнику викладено багаторічний досвід діяльності автора в 
галузі мистецької та спортивної культури. Подано методику 
підготовки артистів танцювального жанру сучасного спрямування, 
яка базується на провідних розробках спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70824  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демещенко Віолета 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 "Кіно як синтез мистецтв: звук і музика..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіно як синтез мистецтв : звук і музика... : 
монографія / Віолета Демещенко. - К. : НАКККіМ, 2012. - 336 с. 

 

Анотація   

У монографії на широкій джерельній базі, абсолютну більшість якої 
складають матеріали та першоджерела режисерів та теоретиків 
вітчизняного й зарубіжного кіно, висвітлюється процес становлення 
звукового кінематографа, формування його оповідальних структур та 
специфічних особливостей й кіномузики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70825  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалапа Світлана Віталіївна, Демещенко Віолета 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)  Підручник "Теорія і методика викладання спортивного танцю: 
підручник Ч. 2 [укр. англ. м.]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Друга частина підручника подає навчально-методичні завдання у 
двомовному форматі, українською та англійською мовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70826  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Воробйов Генадій Петрович, 
Прима Андрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого 
потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням 
методу експертно-значущих проміжних сценаріїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70827  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
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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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я знаю де живе моє кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70828  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкар Марина Юріївна (Marina Reyes)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П’єса "The unfinished painting"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70829  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкар Марина Юріївна (Marina Reyes)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П’єса "Незавершена картина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70830  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкар Марина Юріївна (Marina Reyes)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П’єса "Неоконченная картина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70831  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львова Наталя Єгорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис психологічної настільної гри "История болезни моего ребенка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представляє інструмент практичної роботи дитячого або 
сімейного психолога в терапевтичній практиці дитячих 
психосоматичних захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70832  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 
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 "Разожги во мне пламя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70833  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шигонова Ірина Володимирівна, Морошан Ніна Володимирівна, 
Палаєва Вікторія Вікторівна, Стойловська Марія Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Ансамбли для фортепиано и синтезатора 
"Музыка, полюбившаяся детям!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70834  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брусіловська Влада Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект твору архітектури "Читальна арка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Читальна арка" зроблена монументально з міцних матеріалів та 
задумана як арт-об’єкт для буккросингу - вільного обміну книгами, 
маленьку вуличну бібліотеку. Читальна арка сама по собі формує 
нове ставлення до публічного простору, спрямована на підтримку 
трансформації міст в сучасні міста з більш комфортним середовищем. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70835  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федун Оксана Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для лялькового театру на три дії, дітям 4-10 років "Параня та 
Будяк"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основою п'єси є українська народна казка "Ріпка". Твір повчальний 
для дітей та дорослих. Спільна праця, розуміння та підтримка це 
шлях до успіху.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70836  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федун Оксана Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для лялькового театру на три дії, дітям 3-12 років "Цап та 
Баран"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розповідає про веселі пригоди двох товаришів з одного 
господарського двору. У п'єсі викорисатано українські прислів'я та 
приказки, які долучають дітей до народної мудрості, зібраної 
впродовж століть.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70837  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федун Оксана Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для лялькового театру на три дії, дітям 6-12 років 
"Попелюшка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса є вільним переказом західноєвропейської казки. Твір буде 
цікавий дітям та їхнім батькам. Розповідає про материнську любов та 
важливе значення сім'ї долі людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70838  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федун Оксана Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для лялькового театру дітям від 3-4 років "Пан Коцький"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса написана за однойменною народною казкою. Вона розповідає, 
що важке становище у житті можна використовувати з розумом, 
подолати незгоди та перемогти сильнішого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70839  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвич Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Напрями вдосконалення фінансового механізму реалізації 
екологічної політики у лісовому господарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70840  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Віктор Климентович, Кришталь Микола Андрійович, 
Нестеренко Артем Анатолійович, Покалюк Віктор 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)  Навчальний посібник "Теорія горіння та вибуху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі детально розглянуто теоретичні фізико-хімічні основи 
процесів горіння та вибуху, механізм винекнення та розповсюдження 
процесів горіння та вибуху, теорії теплового та ланцюгового вибуху, 
параметри вибухів та їх характеристику, умови самозаймання та 
запалювання горючих сумішей, вогнегасні речовини та основні 
спроби та механізми припинення горіння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70841  
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Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Лариса Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних 
закладів IV рівня акредитації "Основи гомеопатії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладено принципи, наукове обгрунтування та історію 
розвитку гомеопатії, основи гомеопатичної фармації. Гомеопатія 
представлена як терапевтична система, що базується на 
фундаментальних законах природи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70842  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олександр 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 "Карта желаний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70843  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуренко Станіслав Іванович, Буліч Олександр Юрійович (SASHA 
BOOLE), Бойко Олександр Вікторович, Півненко Сергій 
Олександрович  

 

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 "DUSTARDS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Фільм про чотирьох друзів, які вирішили покинути Київ, що 
задихався в обіймах спеки, та відправитися на пошуки пригод. 
Найкращим засобом для мандрівки вони обрали мотоцикли. Під час 
мандрівки хлопці подолали сотні кілометрів доріг по Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70844  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драченко Ярослав Петрович, Кренцін Михайло Дмитрович, Штокал 
Алла Сергіївна, Лудан Дар'я Віталіївна, Войтко Вікторія 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Android додаток організації та проведення 
квестів "QuestUp"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Додаток втілює інтерактивну квестову систему. Квестом у контексті 
цієї системи вважається завдання з винагородою, що визначається 
його автором і проводиться на території реального світу. Із 
використанням клієнт-серверної взаємодії із базою квестів додаток 
надає можливість знаходити квести, виконувати їх та отримувати 
зазначену у базі за них винагороду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70845  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

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 віршів "Жизни слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70846  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базюк Святослав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Мировые брэнды глазами сюрреалиста 
Святослава Базюка" ("Мировые брэнды глазами сюрреалиста")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70847  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Єлизавета Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Маки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія відбувається паралельно у двох часових просторах з різницею у 
двадцять років.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70848  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад з англійської мови українською мовою п'єси Ніла Саймона 
"В'язень Другої авеню"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навряд чи можна назвати іншого драматурга, настільки ж 
популярного в США 60-70 років, як Ніл Саймон. Американська  
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критика назвала його Мольєром нашого часу. П'єса "В'язень Другої 
авеню" є однією з найуспішніших для автора. Вона мала 
приголомшлевий комерційний успіх на Бродвеї. П'єса дає гостру 
соціальну характеристику сучасної Америки, хоча мова в ній ведеться 
про долю лише однієї типової американської родини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70849  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Копотієнко Вікторія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Крісло "Атмосфера Візантії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70850  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Копотієнко Вікторія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Альтанка "Підкова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70851  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "С.Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня 
народження)" / Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука 
України в особах, документах, бібліографії", книга 95"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор основну увагу звернув на розгортання С.Л. Франкфуртом в 
Україні системних агрономічних та агрохімічних досліджень 
(технологія вирощування цукрового буряку, тощо), підкреслено       
його роль у становлені академічної науки та української державності 
1917-1920рр., розглянуто загальні аспекти життя та творчості    
С.Л. Франкфурта в еміграції з 1920р. до Польщі, Німеччини, США.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70852  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Спесивцев Петро Васильович (1885-1922): бібліографічний 
покажчик наукових праць за 1912-1923 роки. До 100-річчя від дня 
заснування Панфильської дослідної станції" Серія "Біобібліографія 
вчених-аграріїв України", книга 64"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У покажчику надано бібліографію П.В. Спесивцева, основні урядові 
законодавчі та місцеві рішення щодо болот та осушених земель на 
Полтавщині, хронологічний покажчик накових праць 
П.В.Спесивцева.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70853  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Професор Франкфурт Соломон Львович (1866-1954) / 
Бібліографічний покажчик наукових праць за 1891-1945 роки" Серія 
Біобібліографія вчених-аграріїв України", книга 65"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір відображає основні етапи життя, науково-організаційну, 
державницьку та громадську діяльність одного із організаторів 
академічної науки в Україні професора С.Л. Франкфурта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70854  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Юлія Валеріївна, Сангалова Оксана Олександрівна  
 
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 твір "Опис до проекту "Агентство з рішення 
нестандартних життєвих ситуацій" ("Агентство з рішення 
нестандартних життєвих ситуацій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В сучасному динамічному житті часто виникають нестандартні 
життєві ситуації, які виходять за рамки уже відомих із минулого 
життєвого досвіду ситуацій, вибивають людину зі звичного ритму 
життя, задають масу проблем і незручностей, викликають тяжкі 
душевні негативні переживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70855  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 
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)  Збірка текстів пісень "О чём поёт душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Слёзы - снежынки", "Белые голуби", "По 
сиреневым улицам".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70856  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баліцький Віктор Віталійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, 
Чумаченко Тетяна Олександрівна, Сухорукова Марія Федорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований програмний комплекс з 
аналізу та оцінки знань середніх медичних працівників щодо 
виконання професійних обов'язків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автоматизація оцінки знань медичного персоналу дозволить знизити 
захворюваність ІСМД в медичних установах. Програма реалізація 
автоматизованого комплексу з оцінки знань медичного персоналу 
виконана в середовищі розробки Visual Studio 2013 на мові 
програмування С#.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70857  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупан Ірина Володимирівна, Халецька Зоя Петрівна, Нарадовий 
Володимир Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Змістовно-
аналітичний огляд наукових розробок та навчальних матеріалів з 
курсу "Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70858  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Ящук Антон Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія розпізнавання 
сканованих зображень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування Java Script 
і може використовуватись для підвищення якості відсканованих 
зображень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70859  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілецький Павло Євгенійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, 
Чумаченко Тетяна Олександрівна, Несвижська Інна 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 "Автоматизований програмний комплекс з 
прогнозування захворюваності на іксодовий кліщовий бореліоз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Іксодові кліщові бореліози (ІКБ) - група інфекційних трансмісивних 
природних осередків захворювань, що викликаються бореліями групи 
В. burgdorferi та передаються іксодовими кліщами. Через неповне і 
несвоєчасне виявлення захворювань даної групи неможливо оцінити 
дійсний стан захворюваності, що робить їх епідеміологічно 
неконтрольованими і створює значну загрозу для виникнення 
епідемічних ускладнень.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70860  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Антоніна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Методика Альфа и Омега - "Врата Вознесения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70861  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "Los Veteranos" ("Veteranos")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Троє чоловіків-побратимів повертаються з війни та засновують 
суспільну організацію для допомоги ветеранам. Вони використовують 
свої унікальні навички, інстинкт захисника та загострене почуття 
справедливості для того, щоб захищати всіх, хто потребує допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70862  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяк Богдан Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Політичне виховання молоді (філософсько-
освітній аспект)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії здійснено філософсько-освітній аналіз світоглядної 
політичного виховання молоді на електричному і практичному 
рівнях, визначено його функціональний потенціал.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70863  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цідило Іван Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Нечітке моделювання педагогічних явищ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглядається проблема нечіткого моделювання педагогічних явищ. 
Розроблена автоматизована експертна система на основі нечіткої бази 
знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70864  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Тетяна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет міського господарства  
                                                            імені О.М. Бекетова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від 
теорії до практичного впровадження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретико-методологічні засади та практичні положення 
формування та функціонування вартісно-орієнтованого 
корпоративного управління. Розроблено систему якісних і кількісних 
параметрів, застосування яких дозволяє розробити стратегію, 
орієнтовану на підвищення ринкової вартості акціонерних компаній.  
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70865  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Галина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет міського господарства  
                                                            імені О.М. Бекетова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування системи вартісно-орієнтованого управління 
оборотними активами будівельних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано підходи до управління елементами оборотних активів 
з позиції вартісно-орієнтованого управління підприємством та 
визначено критерії ефективності політики управління оборотними 
активами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70866  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капій Олександр Петрович, Пилипенко Євген Миколайович, Іщенко 
Дмитро Григорович, Воробйов Максим Васильович, Марчук Тетяна 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРТКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "MOBO.CARDS 
Application Platform"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою програмне забезпечення, що призначене для 
використання банківськими установами та незалежними 
провайдерами для побудови систем, що забезпечують реалізацію та 
підтримку так званих хмарних мобільних платежів.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70867  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинович Петро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИСТ ОНЛАЙН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РЕЄСТРАТОР ОНЛАЙН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням програми є забезпечення переведення в електронну 
форму послуг Міністерства юстиції України та централізації доступу 
до них: автоматизація та спрощення процесу заповнення запитів та 
реєстраційних карток для отримання послуг; автоматизація розподілу 
електронних заяв від суб'єктів звернення; відстеження стану 
розподілу поданих документів; відображення історії отримання послуг 
тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70868  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Ганна Мефодіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний твір "Хаскала. Герман Горовиц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70869  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект "Каплиця в Дубенському замку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ділянка будівництва каплиці знаходиться на території Дубенського 
замку між надбрамним корпусом і палацом князів Любомирських. 
Композиційна схема - шестикутна, центрична.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70870  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Віктор Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Баян та акордеон в музичній школі. 
Навчальний репертуар для учнів ДМШ 3-5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70871  
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Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Віктор Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "П'єси та етюди для шестиструнної гітари. 
Навчальний репертуар для учнів дитячої музичної школи 2-4 клас, 
випуск №3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70872  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьнік Володимир Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "FORUM GROUP Property 
Management Company" ("Логотип "FORUM GROUP )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою поєднання оригінальної зображувальної частини та 
словесної частини. Зображувальна частина являє собою поєднання 
геометричиних фігур помаранчевого кольору. Словесна частина 
являє собою поєднання слів, які виконані оригінальним шрифтом 
літерами латинської абетки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70873  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьнік Володимир Якович  
 
Повне ім'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 "Зображувальна частина логотипу 
"FORUM GROUP Property Management Company" ("Зображувальна 
частина логотипу "FORUM GROUP")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою поєднання геометричних фігур помаранчевого 
кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70874  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьнік Володимир Якович  
 

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 зображувальних 
частин логотипів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку входять вісім зображувальних частин логотипів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70875  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Laliko (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 "Sugar whisper"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70876  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 програми "Твій дім. Практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70877  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Пономаренко Тетяна Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель об'єкта промислового 
дизайну "Лавка "Вишитий рушник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70878  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцька Ксенія Олегівна, Пісоцький Олег Миколайович, Пісоцька 
Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Раннее прогнозирование развития печеночной 
энцефалопатии у больных с вторичным билиарным циррозом 
печени"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована система прогнозної оцінки заснована на бальній оцінці 
і складається з сукупності клінічних ознак, а також даних 
лабораторних та інструментальних досліджень, дозволяє 
прогнозувати розвиток печінкової енцефалопатії з високою часткою 
ймовірності і почати комплексну терапію даної патології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70879  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олександр 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)  Методичний посібник з психологічного консультування "Этический 
персонализм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник надає наукові, філософські та клінічні аспекти методу 
психологічного консультування. Ґрунтуючись на дослідженнях 
специфіки психологічної роботи з іноземними клієнтами та 
пацієнтами-співвітчизниками, автор відновлює традицію вітчизняної 
піраміди психологічного консультування, основні принципи якої 
носять універсальних характер, що дозволяє застосовувати її для 
роботи з носіями інших культур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70880  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузик Юлія Іванівна, 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 "Фібром'язова дисплазія коронарних артерій: новий 
варіант феномену"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70881  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Подрубайло Марина Вікторівна, 
Заблоцький Антон 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 "Автоматизована система побудови і аналізу 
корелограм часових рядів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для визначення виду сигналу по його 
кореляційній функції. Програма може застосовуватись для вирішення 
2-х задач: визначення сигналу за фазовим портретом його 
кореляційної функції та для моделювання фазового портрета за 
заданими даними сигналу та похибки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70882  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TRINITY TV Player"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для телевізорів та телевізійних пристроїв, яка втілює у собі 
найсучасніші розробки для перегляду телевізійного контенту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70883  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TRINITY Player"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна програма для планшетів і смартфонів, яка втілює в собі 
найсучасніші розробки для перегляду телевізійного контенту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70884  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до пісні "Первая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70885  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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 "Мені не спиться"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70886  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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 "Осінній подарунок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70887  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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)  Слова до пісні "Осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70888  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина)  
 

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 "Нас не розлучить  негода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70889  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Воздушно-капельным путем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70890  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Nothing At All"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70891  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Что-нибудь такое эдакое"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70892  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "От теоретических фундаментальных научных разработок к 
новым научным выводам, новым технологиям и практическим 
образцам в машиностроении, энергетике, авиации, космонавтике..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі виправлені помилки, вдосконалено попередні 
розробки, розроблені пристрої проектів "21", "22", "55", "мат","ф" - 
інерціоїдів типу "Шаберуга", "тета", "не кволо". Проведено більш 
детальний математичний розрахунок інерціоїдів типу "Шаберуга".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70893  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Бочка-прес "BEZPOSREDNIO TLOCZONY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
стилізованого вигляду бочки-преса для прямого віджиму соку із 
фруктів та овочів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70894  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег 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)  Графічне зображення "Млинок "DIRECT MILL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
стилізованого вигляду млинка для мелення борошна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70895  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег 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)  Графічне зображення "Бочка-прес для прямого віджиму соку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
стилізованого вигляду бочки-преса для прямого віджиму соку із 
фруктів та овочів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70896  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаковський Володимир Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інформаційний бюлетень "Навчально-тренажерний комплекс 
"Віртуально-реальне судно морської індустрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний бюлетень описує навчально-тренажерний комплекс 
Херсонської державної морської академії. У виданні розглядаються 
питання практичного застосування комплексу, який дозволить 
здійснювати якісну тренажерну підготовку суднової команди, 
відпрацьовувати злагоджені дії екіпажу в надзвичайних ситуаціях та в 
умовах наявності навігаційних небезпек, виводячи рівень підготовки 
морських фахівців в навчальному закладі на якісно новий рівень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70897  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаковський Володимир Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інформаційний бюлетень "Міжнародний морський кластер "Палата 
ІТ-ОПМ" ("Палата інноваційні технології - освіта та підготовка 
моряків") при ХДМА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний бюлетень висвітлює питання організації 
Міжнародного морського кластера при Херсонський державній 
морській академії, що являє собою структуроване міжнародне 
міжгалузеве добровільне об'єднання іноземних та національних 
крюїнгових і судноплавних компаній; державних і місцевих органів 
виконавчої влади України, наукових установ, навчальних закладів та 
громадських організацій, створене для задоволення потреб 
національної та міжнародної морської індустрії в якісно 
підготовлених фахівцях.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70898  
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Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Упаковка для кави "Кавуська віденська"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На фото зображена авторська художня концепція вигляду об'ємної 
упаковки для кави з ароматом шоколаду. Фронтальна частина 
упаковки містить зображення яструба в польоті над мішком із 
кавовими зернами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70899  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торський Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Упаковка для кави "Кавуська варшавська"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На фото зображена авторська художня концепція вигляду  об'ємної 
упаковки для кави. Фронтальна частина упаковки містить 
зображення зубра над мішком із кавовими зернами. На задньому фоні 
помітні обриси польського фільварку. Над малюнком розміщене 
позначення "Кавуська варшавська".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70900  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Упаковка для кави "Кавуська ірландська з 
ароматом ірландського крему"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На фото зображена авторська художня концепція вигляду  об'ємної 
упаковки для кави. Фронтальна частина упаковки містить 
зображення рогатого оленя над мішком із кавовими зернами. На 
задньому фоні помітні обриси замкових споруд Ірландії. Над 
малюнком розміщене позначення "Кавуська ірландська з ароматом 
ірландського крему".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70901  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Упаковка для кави "Кавуська львівська"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На фото зображена авторська художня концепція вигляду  об'ємної 
упаковки для кави. Фронтальна частина упаковки містить 
зображення лева над мішком із кавовими зернами. На задньому фоні 
помітні обриси ліхтарів та сакральної споруди м. Львова. Над 
малюнком розміщене позначення "Кавуська львівська".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70902  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урбанович Аліна Мечиславівна, 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 "Оцінка розвитку та прогресування серцево-
судинних ускладнень у хворих із вперше виявленим цукровим 
діабетом 2 типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма стосується медицини, зокрема ендокринології 
та кардіології, і може бути використана для прогнозування появи 
серцево-судинних ускладнень у хворих із вперше виявленим 
цукровим діабетом 2 типу. Зміст програми полягає у проведенні  
розрахунку  лікарем ймовірностей виникнення АГ чи ІХС шляхом  
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введення необхідної інформації про дані обстежень пацієнта. 
Програма одразу розрахує ризики даних ускладнень у хворих на 
цукровий діабет 2 типу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70903  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Василь Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення точки приєднання споживачів 
до електричної мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє визначити тип приєднання, відстані 
до можливих точок приєднання, формує карту найближчих точок 
підключення з детальною інформацією по абонованій потужності для 
кожної підстанції. Інформація відображається на карті з прив'язкою 
до місцевості, похибка визначення відстані до місця підключення 
складає 5-15 м і знаходиться в межах допустимої.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70904  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Леонід Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Анализ ЭКГ здорового человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написано у жанрі наукової прози і містить питання діагностики 
серцевої діяльності здорової людини з метою виявлення початкових 
форм кардіопатології, що розвивається, ризиків порушення ритму 
при тахікардії, контролю серцевої діяльності під час фізичних 
навантажень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70905  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Пионы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний роман - це такий собі хлоп'ячий виплеск емоцій, з яким може 
зіштовхнутись кожен молодий чоловік на перехресті свого 
дорослішання. Тут емоції змінюються як погода восени. Вчинки 
змушують затримувати дихання до кінця епізоду. Романтика повертає 
в минуле, в ті часи, коли у кожного хлопця була мрія підкорити серце 
однієї лише дівчини...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70906  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Жанна 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)  Малюнок "Svin"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70907  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузій Юрій Якович  
 

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 "Свет неся на своём плече"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70908  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого проектування 
технологічних процесів механічної обробки SAPR_2017" 
("SAPR_2017")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70909  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "А я волів би"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70910  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Він не спить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70911  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або 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 дала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70912  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Над тобою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70913  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Іди до мене сонце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70914  
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Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Боляче мені"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70915  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кавоварка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70916  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Океан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70917  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дай мені води"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70918  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Люба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70919  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Запали вогонь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70920  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра)  
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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 "Як у долі наперед спитати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70921  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Жанна Онисимівна, Рожанська Ірина 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)  Твір наукового характеру "Дослідницький практикум "Можливості 
застосування маніпуляторів при неруйнівному контролі об'єктів 
складних форм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення алгоритмів керування маніпуляторами в автоматизованих 
системах неруйнівного контролю для діагностики об'єктів складної 
форми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70922  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Жанна Онисимівна, Погребенко Дмитро 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)  Твір наукового характеру "Дослідницький практикум "Можливість 
створення і дослідження реабілітаційного пристрою для пасивного 
відновлення гомілковостопного суглоба"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження реабілітації іммобілізованих кінцівок шляхом створення 
модуля для примусового відтворення плантарного розгинання стопи. 
Відміна від існуючих конструкцій: для прискорення реабілітації  та  
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процесу відновлення організму в модулі пропонується додатково 
використовувати акупунктуру для стимуляції певних біологічно 
активних точок на стопі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70923  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, artist15ka)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Pray for love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна пісня англійською мовою, для вокалу з електронним 
супроводом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70924  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березницький Євген Олегович  
 

Повне ім'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 прикладного характеру "Міжнародний 
фестиваль Київський тиждень мистецтва" (Kyiv Art Week)" 
("Фестиваль мистецтва "Kyiv Art Week")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Kyiv Art Week - це регулярна культурна подія, яка відбувається 
щорічно протягом тижня наприкінці весни в Києві. Тиждень 
мистецтва - це фестиваль, який мають всі великі європейські міста. 
Подія залучає до міста тисячі туристів. Структура Kyiv Art Week 
побудована за європейським зразком і адаптована до українського 
контексту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70925  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Вероніка Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Love Story"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70926  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Вероніка Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "HAPPINESS IS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70927  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Вероніка Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Witch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70928  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Скуратовська-Кравченко (псевдонім)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

547 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Те, що приховало життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка є сучасною обробкою міфологічної історії про Мінотавра, нове 
бачення історії народження Мінотавра, його життя, історії про його 
кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70929  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Скуратовська-Кравченко (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)  П'єса в одній дії "Валюшка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це розповідь про безсмертність душі після смерті, про проходження 
душею митарств іншого світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70930  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Скуратовська-Кравченко (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)  Ліричне оповідання "Скрипка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70931  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижкова Галина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект проведення міжнародного 
опитування  "Почуємо один одного"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета являє собою головний елемент дослідження "Почуємо один 
одного", в якому беруть участь випускники учбових закладів України 
та інших країн Європи. Метою опитування є вивчення причин, які 
впливають на рівень зайнятості молоді на початковому етапі трудової 
діяльності, це може бути важливим і корисним для вироблення 
державної стратегії розвитку ринку трудових ресурсів і аналізу 
освітніх програм у вищій школі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70932  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Сергій Володимирович, Косановський Ігор 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 "Colovas"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний портал, що містить довідкову інформацію про всі 
об'єкти, що продають товари або надають послуги споживачам. 
Власники об'єктів можуть ознайомити користувачів сервісу зі своїми 
торговельними пропозиціями та приймати від них замовлення на 
резервування товарів та послуг чи продавати товари з доставкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70933  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конкурсний відбір підручників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відбору саме тих підручників, які вчителі 
вважають найкращими та за якими будуть навчатися учні. Програма 
дозволяє переглядати підручники з метою їх вибору для своєї школи 
представниками загальноосвітніх навчальних закладів - для 
замовлення друкованих підручників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70934  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облік дітей шкільного віку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює пошук дітей шкільного віку за мікрорайонами. 
Список дітей, отриманий шляхом пошуку, можна експортувати в CSV 
та в таблицю Excel.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70935  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітрясова Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хімія з основами біогеохімії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мітрясова О.П. Хімія з основами біогеохімії : 
навчальний посібник / О.П. Мітрясова. - К. : Кондор-Видавництво, 
2016. - 384 с. 

 

Анотація   

У посібник увійшли найважливіші розділи із загальної хімії, що 
становлять основу хімічних знань: сучасні теорії будови атома, 
хімічного зв'язку, основні термодинамічні та кінетичні закономірності 
перебігу хімічних процесів, теорії розчинів неелектролітів та  
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електролітів, основи електрохімії, а також елементи знань з 
біогеохімії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70936  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан)  
 

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 "Тримай мене міцно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій написаний у жанрі сучасного українського фентезі  та 
створений на матеріалі вірувань та легенд українського народу. Події 
відбуваються в сучасній Україні. Карпатський мольфар збирає 
чотирьох людей, наділених особливою силою, щоб перешкодити 
темному чаклуну зібрати 13 крісел давнього майстра і отримати владу 
над світлом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70937  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "А у нас все буде добре. Кіносценарії 
короткометражних художніх та анімаційних фільмів. Оповідання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли кіносценарії "Зимова рапсодія", "Добре, що в мене є 
ти", "А у нас буде все добре", "Зелена мрія", "Друг", "Боріться і 
поборете!", "Пандус", "Я так чекала на тебе"", "Парк", "Пустир" та 
оповідання "Хорошо, что у меня есть ты", "У нас все будет хорошо", 
"Лирическое интермеццо", "Жизнь, ты прекрасна!". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70938  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Надія Анатоліївна, Качуровський Сергій Вікторович, 
Волонтир Людмила Олексіївна, Пипяк Микола Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики 
сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті теоретичні та методологічні аспекти формування ризиків 
на сільськогосподарських підприємствах. Їх роль у формуванні 
ефективної логістичної системи та їх вплив на механізми управління 
логістикою складування. Проведено аналіз зв'язків сформованої 
ієрархічної моделі. Розроблено економіко-математичну модель оцінки 
ризиків складської логістики на підприємствах агропромислового 
комплексу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70939  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогоза Микола Єгорович, Вергал Ксенія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: 
моделі та механізми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії досліджуються стратегічні аспекти управління 
інноваційним розвитком підприємств. В роботі запропоновано модель 
стратегічного інноваційного розвитку підприємства, зміст якої 
полягає у послідовній оптимізації процесів відбору інноваційних 
цілей, формування структури інноваційної стратегії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70940  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширдел Абдольмалеки Хор (Ширдел Гор)  
 

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 "Новый метод лечения грыжи межпозвоночных дисков. 
Спинотомия по методу доктора Ширдела"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70941  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогоза Микола Єгорович, Вергал Ксенія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інтеграція підприємств: теоретичний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності поняття 
"інтеграція". Проаналізовано особливості розуміння даного поняття з 
позиції статичного та динамічного підходів. Запропоновано модель 
"Онтологія-артефакт" предметної області поняття "Інтеграція 
підприємств".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70942  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Joseph Terziev (псевдонім), Дурдиєв Євгеній Назарович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "LONELY HEART - ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70943  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плоцинський Віктор Йосипович  
 

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 "Тёма и Крысиная Королева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор присвятив написану казку матері. В творі розповідається про 
життя хлопчика в розформованому військовому містечку та його 
пригоди в підземному царстві, де живуть щури. Подорож в царство 
щурів, його допомога в урятуванні сина королеви щурів змінює життя 
хлопчика та його рідних на краще.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70944  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабарицький 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)  Літературно-письмовий твір "Единый расчет инженерных систем 
зданий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70945  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамович Антон Олексійович, Жук Сергій Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб розрізнення металів на чорні та кольорові з 
використанням коефіцієнтів лінійного передбачення за даними 
металошукача на основі вихрових струмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Актуальність методу пов'язана з забезпеченням параметрів якісного 
розрізнення металевих зразків, який базується на використанні 
лінійного передбачення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70946  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селіванов Віктор Левович, Шуркіна Анастасія 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 "Однополярний перемикач код-струм з 
використанням обох виходів перемикача струмів SWC"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується перемикач код-струм з підвищеною точністю з 
використанням обох виходів перемикачів струмів SWC.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70947  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середницький Юрій Ярославович, Середницька Євгенія Юріївна, 
Середницька Софія Юріївна  

 

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 "Правила гри "Стетана" ("Stetana")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Настільна гра "Стетана" розрахована для 2-4 гравців від 8 років. 
Мета гри полягає в тому, що, викладаючи фішки на ігрове поле по 
черзі з суперниками, необхідно заробити якомога більше грошей та 
домогтися перевищення свого капіталу над капіталом суперника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70948  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розін Іван Мойсейович  
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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 "Thank you for my way"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70949  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розіна Ганна Анатоліївна, Illaria, Ілларія (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)  Пісня "Thank You For My Way"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70950  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старощук Антон Валерійович, Лазаревич Антон Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНДЕНЖЕРД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва з описом "Вишивка зображень 
птахів, що знаходяться під загрозою зникнення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70951  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Author Julia (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)  Роман "Je t'aime" ("Я люблю тебя")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70952  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Author Julia (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Истории моих мечтаний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70953  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кайєв Андрій Олександрович, Кушнеренко Сергій Михайлович, 
Усиченко Юрій Вікторович, Яковлєв Ігор Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВА-ПРО" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа InFormer-BS" ("InFormer-BS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є інструментом швидкого створення окремих програмних 
комплексів аналітичної, фінансової і облікової тематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70954  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кайєв Андрій Олександрович, Кушнеренко Сергій Михайлович, 
Усиченко Юрій Вікторович, Яковлєв Ігор Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВА-ПРО" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "InForm Real" ("Управлінський облік")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації роботи 
аналітичних і фінансових підрозділів суб'єктів господарювання, яка 
пов'язана із розрахунком фінансового результату діяльності 
організації на основі балансових даних з можливістю здійснення 
різних управлінських коригувань. Програма розроблена на платформі 
InFormer BS і є одним з тематичних модулів Платформи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70955  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижевська Тетяна Володимирівна (Станіслава Серпокрилець)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість "Неможлива Єва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Семирічна Єва не любить бавитися в ляльки, як дівчатка її віку. Вона 
ловить ящірок, обожнює хрущів та мишок. Її найбільший скарб - ні-
ні, не скринька з прикрасами, а коробочка з бражником мертва 
голова. Через ці її дивацтва в родині Єву називають неможливою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70956  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Servant.pro (мережа пошуку роботи для 
людей робітничих спеціальностей)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70957  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Фігура-символ "Бабця з 
"Картопляної Хати"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70958  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Костянтинович, Артьомов Андрій 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Correlation of Sets of Random Variables" 
("Correlation")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для оцінки кореляції двох вибірок випадкових величин. 
Реалізує: 1. Розрахунок середніх арифметичних значень двох вибірок. 
2. Розрахунок середньоквадратичних відхилень двох вибірок. 
3. Розрахунок величини коваріації. 4. Розрахунок коефіцієнта 
кореляції Пірсона. 5. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії.  
6. Перевірка гіпотези про значущість коефіцієнта Пірсона.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70959  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усольцев Денис Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Концепція, опис та елементи дизайну сайту "Алден" 
(http:adg-consulting.com/)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою шаблон матеріалів для використання при створенні 
веб-сайту. Зафіксовано кольори веб-сайту, макети розділів сайту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70960  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бартковський Ігор Ілліч, Бахур Еліна Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені 
продукти" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Технологічна інструкція з виробництва морозива 
м'якого та сумішей для його виготовлення до ДСТУ 8686:2016"  

                                                            ("ТІ ДСТУ 8686:2016")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70961  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василинчук Віктор Іванович, Бурак Марія Василівна, Хуторянський 
Олександр Васильович, Терещенко Юлія Василівна, Стрільців 
Олександр Михайлович, Марков Михайло Миколайович, Кучменко 
Святослав Володимирович, Конончук Артур Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика протидії 
підрозділами Національної поліції України фінансуванню створення 
не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дану роботу підготовлено з метою проведення комплексного 
кримінологічного та кримінально-правового аналізу злочинів, 
пов'язаних зі створенням не передбачених законом воєнізованих або  
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збройних формувань, а також встановлення детермінантів та способів 
їх фінансування тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70962  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстобітова Наталія Юріївна  
 

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 "Перемогти!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст до патріотичної пісні про історичний дух українців, відданість 
та любов до рідної землі, які допомогають протистояти ворожій силі 
та перемогти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70963  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михаїл Брунський (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Гімн "Український дім"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70964  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович (VO'Lavrenchuk)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Acoustic"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Nirvana", "Black is the colour", "Funzona", 
"Commandor", "Своїх не віддам", "Расподія (Мій оберг, З небес, 
Funny), "Одинок Укулеле".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70965  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Челюбеєва Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Червоненька квіточка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Весілля", "Вінець із золота аравійського", 
"Дзеркало з кришталю східного", "З квіткою в серці", "Заздрісний 
план", "Казковий ліс", "Метелик", "Не пан я твій, а вільний раб", 
"Не плач, мій любий друг", "Обкладинка. Задня частина", 
"Обкладинка. Лицьова частина", "Сонечко", "Таємничі розмови", 
"Титул", "Троянди", "Три сестри", "Фронтиспис", "Червоненька 
квіточка для дочки молодшої", "Червоненька квіточка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70966  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Челюбеєва Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Дивовижний чарівник країни Оз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшло 58 пісень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70967  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальов Сергій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Розповідь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Захід сонця", "49", "50", "Японська мелодія", 
"Вечірня прогулянка", "Свіча", "Сновидіння", "Доля", "Веселка", 
"Розповідь", "На галявині", "На одинці", "Зимове свято" , "Казкове 
місто", "Караван", "Обійми", "Комета", "Мить", "Музика природи", 
"Острів", "Горизонт", "Танок гномів", "У темному лісі", "Молитва". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70968  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодосієнко Наталія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Вітрила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка написана в ліричному стилі в яку увійшли 54 музичних твори.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70969  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Авторська збірка пісень "Намалюй художник..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Від дзвінка до звінка", "Намалюй, художник...", 
"На широкім полі", "Мелкий дождик мелодию лил", "А вокруг цвет 
ромашки", "Дует кохання", "Цветочный воздух утра".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70970  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дунаєв Дмитро Володимирович, Кривобоков Леонід Васильович, 
Гладкий Едуард Григорович, Єрьомін Ігор Яковлевич  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"  
                                                            ім. М.К. Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методика оценки надежности 
жидкостного ракетного двигателя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті методи оцінки надійності на базі моделі росту та 
структурно-функціональних схем, а також критерії для визначення 
закону розподілення випадкових величин, які досліджуються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70971  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривобоков Леонід Васильович, Гладкий Едуард Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"  
                                                            ім. М.К. Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методика оценки полетной 
надежности ракеты космического назначения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Математичні моделі дозволяють врахувати різноманітні об'єми 
апріорних даних та результати експлуатації ракет космічного 
призначення (РКП). Представлена методика оцінки польотної 
надійності РКП з врахуванням апріорних даних та результатів 
експлуатації РКП, а також надано приклад розрахунку польотної 
надійності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70972  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТІЛС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ForestUA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує створення, зберігання, передавання 
та друк супровідних та первинних бухгалтерських документів, 
необхідних на етапах здійснення приймання, переміщення, вивезення 
та реалізації лісопродукції. Розроблена програма одночасно 
функціонує на операційних системах Windows mobile 6.5, Windows 
8,10, Android 4.4-6.0.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70973  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

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 ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Жестокий лимон" ("Cruel Lemon")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура являє собою плід лимону на фрагменті гілки, шкірка 
плоду на одній стороні відсутня і замість зернин в середині 
знаходиться граната Ф-1 з характерною поверхнею у вигляді 
прямокутників. У місці прикріплення фрукта до гілки розташоване 
кільце.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70974  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

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)  Скульптура "Богатый Йорик" ("Rich Yorick")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Скульптура являє собою череп, задня частина якого зображує 
передню частину свині. У верхній частині скульптури по центру 
розташований своєрідний отвір, як в скарбничці для грошей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70975  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
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)  Скульптура "Пернатый краб" ("Crabird")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Скульптура являє собою з одного боку сидячого боком тукана, а з 
іншого боку краба, стоячого боком. Де дзьоб тукана з одного боку є 
більшою з клешень краба, з іншого тулуб тукана - панциром краба, 
відповідно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70976  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
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)  Скульптура "Спрут" ("La Piovra")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Скульптура зображує восьминога з сімома щупальцями з одного боку 
і капусту білокачанну з корінням з іншого боку, де мантія восьминога 
є качаном капусти, а щупальця - її корінням. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70977  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Гроздь гнева" ("The Grapes of Wrath")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура являє собою виноградне гроно на фрагменті лози з 
виноградним листком. Замість ягід на гроні розташовані патрони. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70978  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

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)  Скульптура "Гремучая нефть" ("Rattlehose")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура демонструє гримучу змію в стійці. Голова змії  
виконана у вигляді заправного пістолета. Змія сидить в невеликій 
калюжі нафти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70979  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

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)  Скульптура "Бананова республіка" ("Banana republic")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура зображує наполовину очищений від шкіри плід банана,  
де замість м'якоті банана знаходиться качан кукурудзи з яскраво 
вираженими зернівками. Також на шкірці розташований садовий 
клоп.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70980  
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Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

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)  Скульптура "Золоте перо" ("Golden nib")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура демонструє медичний інструмент-клізму, з відбитками 
пальців на груші і розведеним пером пір'яної ручки замість 
наконечника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70981  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бульбінський Анатолій Станіславович (Гордійчук)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Малювалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Деякі малюнки будуть використані при створенні торгового знаку. 
Деякі малюнки будуть використані при створенні анімаційних 
фільмів. Деякі малюнки будуть використані при створенні 
плавального засобу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70982  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розводовська Альона Олександрівна (Маруся Заграй)  
 

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 "Маленька сіренька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Повчальна пригода маленької дівчинки, яку звати Іванка. Вона була 
дуже неслухняною дитиною і чаклунка Ядвіга Агапівна перетворила її 
на мале мишеня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70983  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Феномен напружено-деформованого стану 
атеросклеротичних бляшок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Феномен напружено-деформованого стану атеросклеротичних бляшок 
включає різницю напружено-деформованого стану твердої і м'якої 
бляшок, в порівнянні із незміненою судинною стінкою. Це дозволяє 
створити критерії прогнозування ускладнень в залежності від 
структури бляшок.  
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70984  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Феномен еволюції патологічних деформацій 
внутрішніх сонних артерій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Феномен еволюції патологічних деформацій внутрішніх  
сонних артерій полягає у розвитку наростаючого градієнта  
тиску та появи ділянок високих дотичних напружень, що  
призводить до зростання виразності деформації. Така  
гемодинамічна "нестабільність" вигину та його здатність до 
прогресування дозволить запропонувати клінічні рекомендації  
щодо ведення хворих із різними кутами вигинів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70985  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черемісін Микола Михайлович, Мороз Олександр Миколайович, 
Єгоров Олексій Борисович  

 
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)  Електронний підручник "Фізико-технічні основи перехідних процесів 
в системах електропостачання та методи їх модулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Електронний підручник представлено у вигляді файлу в PDF-
форматі, у якому розглянуті питання теорії перехідних процесів в 
електроенергетичних системах. Викладено базові положення 
електромагнітних, електромеханічних перехідних і асинхронних 
режимів, що виникають в аварійних режимах у системах 
електропостачання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70986  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янюк Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Вперед Україно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Моєму сину Олексію (37 років), Небесній сотні, захисникам України 
від російської навали присвячую.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70987  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система для обробки 
метеорних спостережень" ("Meteor")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки даних, отриманих в ході 
візуальних метеорних спостережень. Програма також дозволяє 
імпортувати або ввести дані про спостереження, а саме: дані про 
спостерігачів, інтервали спостережень, погодні умови і параметри 
метеорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70988  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльов Євген Миколайович, Дудник Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система автоматизованого 
збору геолого-технологічної інформації "Техновайзер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма станції ГТД призначена для збору, обробки, зберігання, 
візуалізації даних на станцію ГТД і виводу інформації на екрани 
віддалених робочих місць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70989  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Владислав Віталійович  
 

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 "Изобретение: игрушка с подогревом" 
("Игрушка с подогревом")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначення: іграшка з підігрівом в холодну погоду зігріє дитину або 
дорослого у ліжку, дитину - в колясці під час прогулянки. Ця іграшка 
враховує фізіологію маленької дитини: ми знаємо, що діти тягнуться  
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до теплих речей, у малюків до певного віку не налаштована 
терморегуляція. Також може використовуватись людьми з вегето-
судинною і нейроциркуляторною дистонією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70990  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорук Лариса 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)  Літературний письмовий твір "Методика проведення майстер-класів 
з розпису імбирно-медового печива Лори Григорук" ("Розпис 
імбирно-медового печива")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Майстер-клас являє собою унікальну методику розпису, малювання 
по імбирно-медовому печиву. Методика розпису може бути цікава для 
будь-яких вікових груп населення і може використовуватися з 
навчальною, розважальною, культурно-духовною метою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70991  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

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  Ескіз, літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з описом "Зубная щетка "фРойлян"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою зображення з описом унікальної за фомою та 
функціональними можливостями зубної щітки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70992  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Мультимедіа 
Комунікейшинс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток для телевізорів по відтворенню 
медіа-контенту Віват ТВ" ("Додаток Віват ТВ для телевізорів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Додаток дозволяє абонентам переглядати в режимі on-line телевізійні 
канали відповідно до обраного пакета послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70993  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про Сезонні школи при 
Національній спілці театральних діячів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі визначаються організаційні, правові засади та порядок 
проведення Сезонних шкіл при НСТДУ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70994  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотов Олексій 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)  Креслення "Пляшка - LEGARD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70995  
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Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риковський Руслан Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція розвитку водного господарства України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обґрунтовано і розроблено основні напрямки функціонування 
і реформування галузі. Концепція визначає передумови і заходи з 
досягнення балансу потреб і обсягу відновлених ресурсів прісної води 
в Україні у період до 2025 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70996  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачов Вячеслав Борисович  
 

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 телесеріалу "Женщина мечты" перша серія" ("Все 
сначала", "Другая жизнь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70997  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачов Вячеслав Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис персонажів телесеріалу "Женщина мечты" ("Все сначала", 
"Другая жизнь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

574 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70998  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чесалкіна Тетяна Олегівна (Марта Чехова)  
 

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 "Етюди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли 20 картин та 2 роботи зі стилізацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  70999  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування до народної пісні "Молитва перед походом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71000  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Замрія (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів та оповідань "Малював картини грудень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71001  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тромсюк Володимир 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 "Програмна модель пристрою оцінювання 
параметрів бітових помилок синтезованого на базі позиційного 
методу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма присвячена програмній реалізації принципів оцінювання 
параметрів бітових помилок за допомогою імітації роботи пристрою 
для виявлення вставок і випадань бітів на базі позиційного методу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71002  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кот Марина Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Wedding Notes - 
свадебные заметки невесты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений питанням, пов'язаним з підготовкою  
до весілля, а саме включає в себе найважливіші етапи  
планування і організації свята. Описані у творі підказки і  
замітки допоможуть продумати і організувати весільний день  
до найменших дрібниць і деталей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71003  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Людмила Юріївна, Лепкий Михайло Іванович, Тищук 
Інна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький 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 "Панорамний путівник туристично-
рекреаційних ресурсів Західного регіону України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний панорамний путівник являє собою комплекс збору, 
передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, 
що реалізована сучасними засобами. Ці принципово нові засоби і 
методи обробки даних об'єднуються в цілісні технологічні системи і 
забезпечують практично всі функції ІТ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71004  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Людмила Юріївна, Лепкий Михайло Іванович, Тищук 
Інна Володимирівна  

 

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 "Науково-довідкова геоінформаційна система 
"Туристично-рекреаційні об'єкти Волинської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Швидкість обміну інформацією та постійне зростання її обсягу в 
сучасному світі приводить до висування значних вимог стосовно 
якості обробки інформації, структуризації та зберігання. Технологія 
ГІС надає новий, сучасніший, ефективніший, зручний і швидкий засіб 
аналізу і вирішення проблем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71005  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Руслан Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір методично-практичного характеру 
"КУБОК ГЕРОЇВ АТО. Всеукраїнська програма психологічної та 
фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та учасників 
АТО" ("КУБОК ГЕРОЇВ АТО")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблена і практично запроваджена програма - "КУБОК 
ГЕРОЇВ АТО", фінальний турнір змагань Всеукраїнської Футбольної 
Ліги учасників АТО. Програма на основі єдності інтересів учасників 
АТО здійснює захист прав і свобод ветеранів та інвалідів війни, їх 
психологічну реабілітацію і згуртування заради повноцінного життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71006  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Руслан Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір методично-практичного характеру 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УЧАСНИКІВ АТО. 
Всеукраїнська програма психологічної та фізкультурно-спортивної 
реабілітації ветеранів війни та учасників АТО" ("ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ФУТБОЛЬНА ЛІГА УЧАСНИКІВ АТО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблена і практично запроваджена програма для 
реабілітації ветеранів війни та учасників АТО. Програма визначає 
принципи організації та проведення турнірів з футболу, порядок 
оформлення документів та правила проведення змагань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71007  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Михайло 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 "Мобільний контролер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс автоматизації на базі платформи 1С 8.3 призначений для 
обліку показників лічильників. В комплекс входить мобільний 
додаток для Android, з яким відбувається синхронізація та подальший 
обмін з обліковими системами.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71008  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Руслан Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір методично-практичного характеру 
"СОЦІАЛЬНА КАРТКА УЧАСНИКА АТО. Всеукраїнська програма 
соціально-правового захисту учасників бойових дій та членів їх сімей" 
("СОЦІАЛЬНА КАРТКА УЧАСНИКА АТО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблена і практично запроваджена програма для 
здійснення захисту прав та матеріального становища учасників 
бойових дій та членів їх сімей. Програма розкриває порядок 
отримання та використання картки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71009  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехай Світлана Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Учебник финансовой грамотности или Магнит для денег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71010  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Анна Володимирівна, Шарова Тетяна 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)  Збірка поетичних творів "Мій Шевченко"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки ввійшли роздуми про життя Т.Г. Шевченка та значення 
його творчості в минулому, сучасному та майбутньому. За першими 
літерами назв поезій можна прочитати прізвище "ШЕВЧЕНКО". 
Збірка складається з 2-х розділів. Збірка може бути корисною для всіх, 
хто цікавиться творчістю Кобзаря.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71011  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодка Сергій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення емблеми 
закладу харчування "Пирожковая"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція емблеми складається зі слова "Пирожковая", 
яке розміщено в оригінальному обрамленні. Зображення може бути 
використане як знак для товарів та послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71012  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодка Сергій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення емблеми 
закладу харчування "Бутербродная"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція емблеми складається зі слова "Бутербродная", 
яке розміщено в оригінальному обрамленні. Зображення може бути 
використане як знак для товарів та послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71013  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодка Сергій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення емблеми 
закладу харчування "Пончиковая"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція емблеми складається зі слова "Пончиковая", 
яке розміщено в оригінальному обрамленні. Зображення може бути 
використане як знак для товарів та послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71014  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіль Артем Валерійович  
 
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 "Как дым"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшли: "Как дым", "Одна", "Телефонный звонок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71015  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіль Артем 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 "Милая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71016  
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Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вальд (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Войны извилистые тропы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71017  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімонова Владислава Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Из истории хайку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті автор розглядає особливості хайку як традиційного жанру 
японської поезії, основні тенденції його розвитку. Для 
старшокласників, студентів-філологів, всіх, хто цікавиться 
японською класичною літературою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71018  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімонова Владислава Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка хайку "Крылья мотылька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота над книгою була розпочата автором у чотирнадцятирічному 
віці. Захоплена японською поезією, віддаючи данину традиції  
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майстрів хайку, юна поетеса прагне в трьох рядках у сімнадцяти 
складах передати своє бачення цього світу, свої думки та почуття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71019  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Quick (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 "Hard Rock"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71020  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щукін Володимир 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)  Стаття "О предполагаемом естественнонаучном открытии 
исключительной важности: Организм Homo sapiens - критическая 
точка Биосферы" ("Организм Homo sapiens - критическая точка 
Биосферы")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заява про відкриття, що має виключне значення як для самого Homo 
sapiens, так і для всієї Біосфери в цілому. Факт відкриття має бути 
підтвердженим прямим медичним експериментом, головним 
результатом якого буде повне знищення пухлинної хвороби (раку) 
людини та безпека її виникнення у майбутньому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71021  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Анна Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Збірка проектів Звітів з оцінки майна і 
майнових прав"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71022  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгий Ігор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник у 3-х томах "Захворювання периферичної нервової 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник висвітлює коло питань, що стосуються анатомо-
фізіологічних властивостей та класифікації периферичної нервової 
системи, патогенезу і етіології захворювань, консервативних методів 
лікування, хірургічного лікування, питання курортології, 
профілактики, медико-соціальної експертизи та відповідних 
медикаментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71023  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Єремєєв Володимир 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 "Експертна система для проведення 
порівняльного аналізу освітніх метаоб'єктів" ("Експертна система 
для порівняння освітніх метаоб'єктів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний засіб призначений для збереження та обробки інформації 
про елементарні інформаційні одиниці таких освітніх метаоб'єктів як  
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національні рамки кваліфікацій. Він дозволяє порівняти рівні 
національних рамок різних країн на основі порівняння міри вагомості 
компетенцій, що входять до рівнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71024  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літушко Олена Андріївна, 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 "Засоби односторонньої автентифікації 
користувачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній програмі результатом автентифікації є підтвердження 
користувача на відстані, тобто надання йому прав доступу до ресурсів, 
призначених для виконання його завдань. Залежно від важливості 
ресурсу для  доступу до нього можуть застосовуватися різні методи 
автентифікації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71025  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаджиріга Іван Сергійович, Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для вивчення моделей 
подання знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення занять з дисципліни "Розробка 
та супровід баз знань", містить лекції, практичні завдання, приклади 
моделей подання знань, завдання для модульного контролю. 
Мобільний додаток призначений для смартфонів, які працюють під 
операційною системою Android.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71026  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранатуров Володимир Михайлович, Кораблінова Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "О некоторых новых зарубежных теориях стратегии 
конкуренции и бизнеса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі аналізу існуючих популярних зарубіжних концепцій 
адаптації компаній до сучасних трансформаційних процесів у 
розвитку суспільства. У роботі розглянуто стан науково-методичного 
забезпечення системи формування конкурентних стратегій розвитку 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71027  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-педагогічний засіб з курсу 
"Інформаційні системи підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Педагогічний програмний засіб дозволяє сформувати знання та 
уміння з дисципліни "Інформаційні системи підприємств" за 
допомогою лекційного, практичного матеріалу, модульного 
контролю, навчальних тренажерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71028  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Павло Валерійович, Дон Володимир Йосипович, Карабань 
Олексій Віталійович  

 

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 твір "Проект создания и функционирования Единого 
реестра народных (общественных, гражданских) законопроектов" 
("Единый реестр народных законопроектов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується створення віртуального реєстру, де, після здійснення 
відповідної реєстрації та ідентифікації, громадяни України матимуть 
можливість розміщувати підготовлені ними проекти Законів України, 
а народні депутати України, також пройшовши процедуру реєстрації 
та ідентифікації, матимуть можливість ознайомитись з 
запропонованими законопроектами, "скачати" їх і використовувати 
для ініцюювання питання про прийняття відповідного закону.  
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71029  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новосадський Ігор Едуардович, Баранов Вячеслав Вікторович, 
Іванова Олена Олексіївна  

 

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)  Навчальний твір "Методика дистанційного індивідуального 
домашнього навчання з предметів шкільної програми, індивідуальних 
курсів з навчальних і наукових дисциплін "DIALOGUE-STUDYING"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє індивідуалізоване навчання, яке здійснюється системно 
у режимі он-лайн з використанням інтерактивних засобів навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71030  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарна заявка пародійного 
поліцейського детективного кіносеріалу (телесеріалу) "Криміналісти- 
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                                                           консультанти з продажу косметики. Мислити як злочинець" 
("Сценарна заявка "Криміналісти-консультанти з продажу 
косметики")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пародійна історія про оперативний секретний спецзагін поліції, який 
розслідує кримінальні справи, пов'язані з вивченням поведінки 
злочинців, агентів з продажу косметики та ряду інших осіб з 
потенційним тяжінням до вчинення кривавих злочинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71031  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лідія Михайлівна, Пилипенко Юрій Володимирович, 
Корнієнко Володимир Олександрович, Шевченко Віктор Юрійович, 
Кольман Ришард, Плугатарьов Віталій Анатолійович, Лендел Петер  

 

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, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-практичний посібник "Аквакультура осетрообразных"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкриті риболовно-біологічні характеристики об'єктів 
осетрівництва, представлена інформація щодо технологічних основ їх 
штучного відтворення, вирощування рибопосадкового матеріалу і 
товарного виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71032  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобзей Микола Кузьмич, Гаврилюк Ірина Михайлівна, Кирилюк 
Сергій Сергійович  

 

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 "Структурно-логічна схема функціонування 
біоетичної комісії при Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького та рекомендації щодо 
використання стандартних операційних процедур при її проведенні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комісія з питань етики при Львівському національному медичному 
університеті - незалежний орган, який включає медичних/наукових 
спеціалістів та фахівців інших спеціальностей, що здійснюють нагляд 
за дотриманням прав, безпеки, благополуччя пацієнтів 
(добровольців), етичних та морально-правових принципів проведення 
клінічного випробування, гуманного ставлення до тварин, яких 
використовують при експериментальних дослідженнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71033  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадаві Мохамед  
 

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)  Твір практичного характеру "One Ev Charging World Wide Roaming 
Cloud Service"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про систему електромобільних зарядок в усьому світі, яка 
розташовується у віртуальній хмарі, так що водій може 
використовувати одну карту доступу і один обліковий запис, щоб 
активувати будь-який зарядний пристрій, зареєстрований у нашій 
мережі, та отримати бескоштовну зарядку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71034  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Лілія Іванівна, Зуйкіна Світлана 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)  Брошура "Фармакотерапія мастопатії. Екстемпоральні прописи, 
фітопрепарати та гомеопатичні лікарські засоби. Методичні 
рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації для учбових занять з розробки нових 
лікарських засобів комплексної дії, що впливають на етіологічні, 
патогенетичні та симптоматичні ланки мастопатії.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71035  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна, Козак Лілія 
Петрівна  

 
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 оцінки фізичного розвитку 7-річних 
школярів м. Львова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вплив різноманітних факторів на фізичний розвиток дітей зумовлює 
необхідність регіонального підходу до його вивчення та оцінки. З 
огляду на це проведено антропометричне обстеження 496 школярів     
7-річного віку ЗОШ м. Львова (228 хлопчиків та 268 дівчаток) і на 
основі отриманих параметрів розроблено шкали регресії для оцінки 
фізичного розвитку хлопчиків та дівчаток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71036  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Моделювання тривалої поєднаної дії 
іммобілізаційного і хімічного стресу з урахуванням типології 
поведінки експериментальних тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонується схема моделювання і вивчення впливу на організм 
тривалої поєднаної дії іммобілізаційного і хімічного стресу в 
залежності від індивідуально-типологічних особливостей поведінки 
експериментальних тварин. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71037  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисечко Валерій Петрович, Томашевський Володимир 
Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний 
педагогічний університет" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Символ КДПУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлене зображення є символом-гербом ДВНЗ "Криворізький 
державний педагогічний університет".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71038  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лавіс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Намети уніфіковані модульні ВМ-2016 
Групові технічні умови ТУ У 41.0-38709600-003:2016" ("ТУ У 41.0-
38709600-003:2016")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічні умови описують вимоги до виготовлення та технічні 
характеристики наметів модульних, які використовуються для 
медико-санітарних цілей, а також для штабів, майстерень, 
тимчасового проживання та іншого призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71039  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Анастасія Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Учебник по китайскому языку для начинающих. 
Для детей от 7 до 10 лет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник розроблено спеціально для того, щоб було легше і простіше 
вивчати китайську мову. Головні герої Сі та Гуа і Пьін Гуо навчать 
висловлюватись китайською мовою у простих ситуаціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71040  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

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 "Десятий зошит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Афоризми, вірші та інші особисті записи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71041  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецько Ярина Тарасівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Французька та українська поезії першої половини ХХ 
століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Початок ХХ століття в українській та французькій поезії позначений 
зміною естетичних параметрів, синтезуванням різнорідних, навіть 
взаємозаперечних, культурних моделей, нехтуванням канонами 
попередніх епох.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71042  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила Сергіївна  
 

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)  Методичний посібник "Методика викладання музичного мистецтва в 
1 класі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до програми курсу "Музичне 
мистецтво 1 клас". У ньому подано авторську концепцію, 
рекомендації вчителям музики щодо планування та проведення 
уроків, використання ігрових методичних прийомів на уроках 
музичного мистецтва у 1 класі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71043  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Віктор Іванович, Сіренко Геннадій Олександрович, 
Бойченко Сергій Валерійович  

 
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 "Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ 
розвитку. Частина І. Паливні матеріали"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасні паливно-мастильні матеріали :  
                                                            стан та поступ розвитку. Ч.І. Паливні матеріали : монографія  
                                                           [за ред. Г.О. Сіренко] / В.І. Кириченко, Г.О. Сіренко, С.В. Бойченко. - 

Івано-Франківськ, Супрун В.П., 2016. - 208 с. 
 
Анотація   

У монографії розглядаються питання систематики традиційних 
паливних матеріалів, техніко-економічні та екологічні аналізи стану 
їх сировинних ресурсів і виробництва. Приведені основні фізико-
хімічні і функціональні властивості традиційних палив та їх 
триботехнічні показники.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71044  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Євгеній Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Он Клінік Харків" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності медичної 
устванови: створення електронного реєстру пацієнтів та потенційних 
клієнтів, організації роботи call-центру, автоматизації робочих місць 
персоналу, обліку послуг та препаратів, кадрового обліку, управління 
підприємством та аналізу ефективності його діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71045  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корніловська Наталія Володимирівна, Литвиненко Володимир 
Іванович, Лур'є Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71046  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубанович Андрій Вікторович, Мельник Людмила Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Прикладне 
програмне забезпечення ведення реєстру майнових об'єктів 
комунальних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення - це система, призначена для введення 
первинних даних щодо майна, яке належить підприємствам. Майно 
групується в структурні компоненти, що належать до юридичних осіб 
(комунальних підприємств) або їх структурних підрозділів. Система 
розроблена як веб-застосування, тобто робота з Системою не потребує 
встановлення на комп'ютер користувача спеціальних програм, 
достатньо стандартної програми для роботи в мережі Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71047  
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Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Быть сильным"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про пошук однієї (тієї самої) рідної душі. Про пошук себе і своєї 
внутрішньої сили шляхом боротьби з власними страхами, шляхом їх 
подолання та руйнування своїх фальшивих фантазій про себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71048  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Море"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня - одна з найніжніших історій в процесі створення альбому. 
Легка, тонка, щира і справжня. Про відносини, про любов, про мрії і 
розчарування кожного, хто коли-небудь був закоханий.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71049  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новостные ленты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Другий студійний запис і перша історія, в якій поєднується читання 
віршів і вокал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71050  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Пустота (Intro)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня створена для першого творчого вечора про порожнечу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71051  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Пилот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Перший студійний запис автора. Одного разу, побачивши з вікна таксі 
хлопця на самокаті, - просто почала створювати історію про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71052  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Где моя голова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня, яка змушує повторювати і повертатися знову. Вона - одне 
велике питання про життя автора і слухача. Автор, Анна Йовович - 
поет, музикант, письменник, співак, в цій пісні співає про те, як легко 
можна зійти з розуму, намагаючись звести з розуму когось ще.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71053  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовович Анна Михайлівна (alter jego)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня створена на Кіпрі і саме тому, прямо фізично, пахне морем.  
Вона про те, як важлива свобода.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71054  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Персонажі до 
мультиплікаційних фільмів "Fox Family" для медіа-ресурсу  

                                                            VexTrex - Батько Лис (Daddy Fox), Мати Лиса (Mammy Fox),  
                                                            Лисеня (Brother Fox) Лисичка (Sister Fox)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71055  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капошин Олексій Федорович  
 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика постройки египетских пирамид"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З часів історика Геродота створено приблизно сто гіпотез методів 
будування єгипетських пірамід. На відміну від них, в моїй гіпотезі 
надається розрахунок кількості працівників, необхідних для 
будування, а також вказані механізми, які існували в ті часи і які 
могли використовуватися для цієї грандіозної будівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71056  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Антарктида"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71057  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Closer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71058  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
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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 "Мы взяли одну высоту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71059  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

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 "Переживу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71060  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

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 "Слишком поздно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71061  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазаренко Тетяна Олександрівна  
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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)  Монографія "Схиархимандрит Феофил (Россоха)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена життю та діяльності видатного старця 
схіархімандрита Феофіла (Россохи).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71062  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Совенко Валерій Володимирович, 
Савчук Іван 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)  Підручник "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику розглядаються питання розвитку економіки України і 
особливості світового господарства.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71063  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, 
Мельник Анжела Олегівна, Бицько Оксана Костянтинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Зарубіжна література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компетентнісно й особистісно орієнтований підручник скеровано на 
формування інтересу до зарубіжної літератури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71064  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надтока Олександр Федорович, Топузов Олег Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник присвячений господарській діяльності України на тлі 
світових економічних процесів. У відповідних розділах видання 
розкриті теми курсу, згідно з чинною програмою з географії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71065  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розкриває зміст курсу всесвітньої історії з другої половини 
ХVІІІ ст. до початку ХХ ст., відповідно до чинної програми (9 кл.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71066  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія для загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням історії" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розкриває зміст курсу всесвітньої історії з другої  
половини ХVІІІ ст. до початку ХХ ст., відповідно до чинної програми 
(9 кл., поглиблене вивчення). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71067  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна, Бернадська Ніна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура і зміст цього підручника спрямовані на активну роботу 
учнів з художніми текстами, пошукову й дослідницьку діяльність, 
розвиток мовлення та мислення. Окремо виділено домашні завдання 
та запитання для повторення й узагальнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71068  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник спрямований на формування в учнів різноманітних 
хімічних компетентностей, глибоких знань, що базуються на 
розумінні законів органічної та неорганічної хімії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71069  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інформатика" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника викладений у цікавій та доступній 
формі, спрямований на розвиток творчих здібностей, логічного 
мислення та навичок самоосвіти. Використання графічних схем 
сприятиме засвоєнню нового матеріалу та узагальненю вивченого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71070  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, 
Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Алгебра" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є логічним продовженням лінійки підручників з 
математики та алгебри того самого авторського колективу. Поданий 
на високому науковому рівні теоретичний матеріал супроводжують 
зразки розв'язання типових завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71071  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Михайло Іванович, Тарасенкова Ніна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Геометрія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник має 5 розділів, поділених на параграфи. Їх зміст викладено 
в доступній та цікавій для учнів формі. Наприкінці кожного 
параграфа подано задачі для самостійного розв'язування, що мають 4 
рівні складності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71072  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршевнюк Тетяна 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)  Підручник "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасний підручник сприяє формуванню ключових компетентностей 
учнів, необхідних для творчої самореалізації особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71073  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі та спрямований на реалізацію 
основної мети навчання фізики - розвитку особистості, становленні її 
наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування  
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предметної, науково-природничої та ключових компетентностей учнів 
засобами фізики як навчального педмета.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71074  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням фізики" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей підручник має стати для учня провідним засобом формування 
ключових і предметних компетентностей у прийнятті нестандартних 
рішень в життєвих ситуаціях. Структура і зміст підручника 
забезпечують формування в учнів базових фізичних знань, засвоєння 
основних понять, термінів, законів фізики та алгоритмічних прийомів 
розв'язання фізичних задач, набуття експериментальних умінь й 
дослідницьких навичок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71075  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевська Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей компетентнісно орієнтований підручник представляє оригінальну 
концепцію організації навчальної книжки. Її особливості - це чітка 
структура кожного параграфа, доступно поданий теоретичний 
матеріал, ігрові завдання, послідовна та продумана інтеграція в  
історію, літературу та інші реалії життя, продуманий добір матеріалу, 
що сприяє формуванню практичних навичок та поваги до української 
мови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71076  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович, Смагін Ігор 
Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія України" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компетентнісно й особистісно орієнтований підручник побудовано на 
засадах упровадження в навчальний процес технологій критичного 
мислення. Матеріали цієї чітко методично структурованої навчальної 
книжки глибоко і різнопланово розкривають історію України ХІХ 
століття, основну увагу приділяючи основній темі року - формуванню 
модерної української нації. Ілюстративний матеріал, а також 
узагальнюючі карти сприяння розвитку аналітичного та 
синтетичного мислення підлітків.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71077  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, 
Бицько Оксана Костянтинівна, Мельник Анжела Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальний дискурс цього компетентнісно орієнтованого підручника 
скеровано на формування інтересу до літератури, вміння 
використовувати здобуті знання в різних життєвих ситуаціях. 
Змістовий і методичний матеріал підручника представлений  з 
урахуванням широкого культурологічного контексту і спрямований 
на розвиток логічного та образного мислення, усного та писемного 
мовлення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71078  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Рачко 
Олена Федорівна (псевдонім)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Російська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріал у підручнику викладено у доступній формі, відповідно до 
принципів науковості, послідовності. Підручник містить завдання на 
розвиток та закріплення мовних знань та вмінь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71079  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна, Статівка Валентина Іванівна, 
Фідкевич Олена Львівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою" підручник для 
9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник є продовженням лінійки підручників для середньої школи, 
передбачає роботу з дітьми, які вивчають російську мову з 1-го класу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71080  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IMIRA (псевдонім), IMIRA (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 музичних творів з текстом "Музичний альбом "imPOSSIBLE"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 7 пісень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71081  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дичківська Ілона Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71082  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олександр Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Юридичний онлайн-сервіс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для одержання юридичної допомоги при 
порушенні прав споживача з використанням мережі Інтернет. З її 
допомогою можна отримати необхідні документи з будь-якого 
питання, що стосується обмеження прав або неякісно наданих послуг. 
Є простий і зручний інтерфейс з описом послуг і підказками до полів 
введення даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71083  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Триснюк Тарас Васильович, Крихівський Михайло Васильович  
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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 "Оцінювання стану ґрунту в залежності від 
концентрацій та природного фону окремих хімічних елементів 
природоохоронних територій" ("EcoFonindex (Екофоніндекс)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оцінювання стану ґрунтів в залежності від 
концентрації та природного фону окремих хімічних елементів 
природоохоронних територій. Програму розроблено в середовищі 
програмування Dev-C++ Version Bloodshed software для користування 
комп'ютерами під керування операційної системи MS Windows.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71084  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Палій Андрій Павлович, Дубін Руслан 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стислий історичний розвиток та сучасний стан 
ветеринарної фтизіатрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Враховуючи епідеміологічну і епізоотичну ситуацію щодо 
туберкульозу, необхідне комплексне розв'язання проблеми, 
направлене на повне оздоровлення тваринництва держави від цієї 
хвороби. Застосування розроблених заходів з профілактики, 
діагностики та боротьби з туберкульозом тварин забезпечує контроль 
епізоотичної ситуації цього захворювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71085  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Синиця Олена Володимирівна, Палій 
Андрій 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)  Науковий твір "Дезінфікуючі засоби для застосування в умовах 
низьких температур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сьогодні асортимент засобів дезінфекції з існуючих хімічних груп 
для застосування за низьких температур навколишнього середовища 
є досить обмеженим і не відповідає сучасним вимогам організації 
сільськогосподарського виробництва. На сучасному етапі розвитку 
дезінфектології перспективним є пошук нових композицій хімічних 
сполук для застосування під час проведення дезінфекції об'єктів 
тваринництва за мінусових температур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71086  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення узагальненого 
рівня іміджу підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано матрицю визначення узагальненого рівня іміджу 
підприємства, отриману на основі співставлення іміджу на думку 
споживачів (зовнішнього іміджу) й іміджу на думку працівників 
підприємства (внутрішнього іміджу).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71087  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гессе Єлизавета Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Выключи мозги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71088  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гессе Єлизавета Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71089  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеров Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Настільна гра "МАГІСТРАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Гра пропонує гравцю можливість зануритись у ті давні часи, коли 
Магістрат керував містом, стати членом однієї із славетних 
українських князівських родин і спробувати себе у ролі тогочасного 
політика, який шляхом підкупу, перемовин, розрахунку, зради, тиску 
та інших політичних методів має забезпечити голосування лави 
Магістрату та вирішення необхідних для Вас питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71090  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єресов Володимир Іванович, Григор'єва Ольга Вадимівна, Попов 
Станіслав Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ПРИ ОЦІНЦІ РЕЖИМІВ РУХУ"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

611 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Коливальні процеси руху транспортного потоку, що мають негативні 
наслідки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71091  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Марія Сергіївна (Keira Voloshkova)  
 

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 "MotoRide" ("MR")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма про мотоцикли і для мотоциклістів, яка за допомогою 
огляду знайомить глядача з видами мототехніки; розглядає мотоцикл 
"зсередини", покликана допомогти  розібратися в причинах і 
наслідках поломок, методах і способах їх усунення; розглядає ПДР, 
дорожні ситуації, навчає особливостям водіння дво- і триколесної 
техніки; показує світ мотоциклістів зсередини - розповідає про 
відомих і невідомих мотоциклістів України та інших країн, мотоподії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71092  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Марія Сергіївна (Keira Voloshkova)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір, створений для 
телебачення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепрограми "МотоБайки" ("Байки")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма про мотоцикли і для мотоциклістів, яка за допомогою 
огляду знайомить глядача з видами мототехніки; розглядає мотоцикл 
"зсередини", покликана допомогти  розібратися в причинах і 
наслідках поломок, методах і способах їх усунення; розглядає ПДР, 
дорожні ситуації, навчає особливостям водіння дво- і триколесної 
техніки; показує світ мотоциклістів зсередини - розповідає про 
відомих і невідомих мотоциклістів України та інших країн, мотоподії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71093  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дориан Грей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71094  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валера Камертон (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 "Связи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71095  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lilika (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 "Очі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71096  
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Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукін Олександр Дмитрович, Мамонов Ігор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дівчина - осінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Балада, спогади про кохання, яке неможливо забути.  
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71097  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірдіна Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Добрий ранок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71098  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірдіна Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Бешкетник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71099  
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Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герук Яна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Писанка говорить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка картин "Писанка говорить" - 4 шт. гуаш, туш, перо, 30×30 см 
кожна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71100  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавруша Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pangaea 1.0.0 alpha"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71101  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгородня Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "TOSI 
Лучшее - детям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71102  
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Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Інтернет-
магазин дитячих товарів TOSI-TOSI. Дитячі товари у Вас на порозі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71103  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгородня Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Опис та елементи дизайну сайту "TOSI" 
(http://tosi.com.ua/)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою шаблон графічних матеріалів для використання при 
створенні веб-сайту. Зафіксовано кольори веб-сайту, макети розділів 
сайту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71104  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгородня Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Опис та елементи дизайну сайту "TOSI-TOSI" 
(http://tosi-tosi.com.ua/)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71105  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олег Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71106  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпов Денис Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Я, какой есть: чем я живу и думаю о чем" ("Кратко о 
главном")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній збірці розміщені пісні з акордами, у яких висвітлена моя 
особиста думка про деякі речі та явища, які мають місце в Україні. Ці 
пісні про тих, хто має власну думку, кому не байдужа доля України, та 
для тих, хто просто любив та страждав від нерозділених почуттів 
(ліричні твори).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71107  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "V"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір - це збірка зображень стилізованої латинської літери "V" як 
засобів індивідуалізації для товарів та послуг, що надаються автором. 
Зображення надаються як в окремому різнокольоровому виконанні, 
так і у вигляді нанесених на різноманітних речах зображень (як 
приклад, на пакеті, чашці, афіші). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71108  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маллаєв Вагіф Рамізович  
 

Повне ім'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 "iWitness"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71109  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

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 "Мої слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71110  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Весенняя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71111  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Анна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Тобі так не личить серйозність і пасує усмішка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Як можна поєднати непоєднуване? Кава і білий шоколад є причиною, 
що зблизила двох різних особистостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71112  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параска Георгій Борисович  
 
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 "Георгій Параска - Збірка 
творів образотворчого мистецтва "ЕККО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71113  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янченко Наталія Вікторівна, Бредіхін Володимир Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Методичні вказівки до практичних 
занять з дисципліни "Регіональна економіка" для студентів напряму 
6.030504 - "Економіка підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення методів дослідження природних і штучних систем, 
отримання навичок практичного використання системного підходу до 
вирішення екологічних задач. Ціль методичних вказівок - формування 
знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної 
організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків 
регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, 
підвищення рівня мислення та свідомості економістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71114  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з кресленнями "Світовид (Хорос) для 
церкви Свято-Покровського храмового комплексу в селі Зеленьки 
Миронівського району Київської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світовид виконаний з дерев'яних різблених елементів - стилізованих 
хрестів. Композиційна схема Хороса являє собою 4 восьмигранники - 
кола Світовида, на яких розташовуються декоративні елементи - 
православні символи (обереги).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71115  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з кресленнями "Світовид (Хорос) для 
церкви в селі Олександрівка Миронівського району Київської 
області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Світовид (Хорос) виконаний з дерев'яних різблених елементів - 
стилізованих хрестів. Композиційна схема Хороса являє собою 4 
восьмигранники - кола Світовида, на яких розташовуються 
декоративні елементи - православні символи (обереги).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71116  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесь Місяць (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)  Рукопис "За ноту "сі" - мерсі. Поетично-музична абетка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перу автора належить більше десятка поетичних книжок для дітей, 
він створив понад 100 пісенних текстів, які були високо оцінені 
знаними українськими композиторами. Вірші поета відображені через 
казкові образи, яскраві метафори дуже живописні, більшість з них 
можна намалювати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71117  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесь Місяць (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)  Рукопис "Ішов Волик через дворик. Малюнки літерами і вірші до 
них"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багато хто з нас уміє малювати олівцями, фарбами та навіть 
кольоровими кавалочками крейди на асфальті, а от автора цієї 
книжки заслужено називають художником, який малює літерами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71118  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Гуйванюк Інеса Степанівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене про 
словосполучення, просте речення, поглибити свої знання з синтаксису 
і пунктуації тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71119  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Гуйванюк Інеса Степанівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням української мови з навчанням румунською 
мовою" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене про 
словосполучення, просте речення, поглибити свої знання з синтаксису 
і пунктуації, удосконалити володіння мовою за допомогою 
практичних завдань і вправ, зокрема творчих завдань, пов'язаних з 
розвитком мовлення, а також спрямованих на виправлення 
мовленнєвих недоліків тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71120  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Гуйванюк Інеса Степанівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене про 
словосполучення, просте речення, поглибити свої знання з синтаксису 
і пунктуації, удосконалити володіння мовою за допомогою 
практичних завдань і вправ, зокрема творчих завдань, пов'язаних з 
розвитком мовлення, а також спрямованих на виправлення 
мовленнєвих недоліків тощо. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71121  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Румунська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з румунською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти" та навчальній програмі з "Румунської мови" для учнів 5-9 
класів. Принцип подачі навчального матеріалу традиційний - у 
вигляді параграфів, які об'єднують різні аспекти його вивчення - 
теоретичний, практичний та пошуково-творчий.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71122  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням філології" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному змісті підручника використано текстоцентричні 
підходи, що дає змогу на основі тексту формувати основну 
комунікативну компетентність учнів. Запропоновані вправи 
спрямовані на формування мовних, мовленнєвих, інтелектуальних і 
творчих умінь учнів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71123  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (румунська та зарубіжна)" 
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з румунською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти" та навчальній програмі з інтегрованого курсу "Література 
(румунська та зарубіжна)" для учнів 5-9 класів. Усі художні твори 
розглядаються в межах чотирьох тематичних розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71124  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панькова Світлана Михайлівна  
 
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 19"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Щоденники історика мають виняткову цінність, містять численні 
невідомі факти й деталі до життєпису М. Грушевського. На сторінках  
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щоденника подано детальну хронологію підготовки "Історії України-
Руси", зафіксовано обставини та приводи до написання 
публіцистичних праць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71125  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панькова Світлана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 18"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденники історика мають виняткову цінність, містять численні 
невідомі факти й деталі до життєпису М. Грушевського. На сторінках 
щоденника подано детальну хронологію підготовки "Історії України-
Руси", зафіксовано обставини та приводи до написання 
публіцистичних праць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71126  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

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 2. З-О"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подаються статті 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  71127  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нахлік Євген Казимирович  
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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)  Рукопис "Франківська енциклопедія у 7 томах. Том 3. П-Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подаються статті 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  71128  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова 
Єва Елемирівна, Лавер Катерина Михайлівна, Рінгер Клара 
Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У підручнику вміщено матеріал, який допоможе учням повторити 
вивчене про просте неускладнене та ускладнене речення, поглибити 
та доповнити свої знання про синтаксис, зокрема про складне речення 
і пунктуацію, вдосконалити вміння спілкуватися,  правильно вживати 
слова і будувати речення, зробити своє мовлення багатим і 
різноманітним, а також підготуватися до підсумкового тестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71129  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням польською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У підручнику вміщено передбачені програмою відомості про 
синтаксис і пунктуацію, матеріали, які допоможуть удосконалити 
вміння спілкуватися, правильно вживати слова та будувати речення, 
зробити своє мовлення багатим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71130  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (польська та зарубіжна)" 
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального метеріалу, 
необхідні теоретичні відомості й поняття, художні твори, передбачені 
чинною програмою. Наприкінці розділів для закріплення матеріалу 
подано завдання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71131  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (угорська та зарубіжна) підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний зміст підручника створено на історико-літературній 
основі, угорська та зарубіжна літератури представлені певними 
блоками. Подаються основні відомості з біографії та творчого шляху 
письменників, літературно-критичний матеріал з використанням 
результатів найновіших наукових досліджень. Запитання й завдання 
спрямовані на розвиток в учнів умінь сприймати літературний твір  
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як явище мистецтва, на формування у них умінь аналізувати та 
інтерпретувати художні твори, висловлювати власні думки про 
прочитане, орієнтуватися у різноманітній художній літературі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71132  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринів Олег Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська націологія: проблеми теорії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є експериментальним виданням у національній науці, яке 
охоплює основні проблеми української націології як науки, значення 
якої надзвичайно важливе для розуміння умов зародження й 
становлення нашої нації, патріотичного й громадянського виховання 
молодого покоління, відпорності проти нав'язаних чужих мітів і 
ненаукових вигадок. Автор намагається теоретично узагальнити 
дослідження з історії української націології, опубліковані в минулому 
десятилітті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71133  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Андрій Миколайович, Карташова Любов Андріївна, 
Лапінський Віталій Васильович, Войтович Ігор Станіславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням інформатики" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для навчання інформатики у 9 класі 
загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника відповідає 
навчальній програмі "Інформатика 8-9 класи з поглибленим 
вивченням інформатики", затверджений Мінестерством освіти і 
науки України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71134  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Угорська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням угорською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріал підручника допоможе учням повторити і поглибити свої 
знання. Подано різноманітні як за тематикою, так і за складністю 
завдання. Крім закріплення нового матеріалу, вони сприяють 
виробленню в учнів навиків правопису та розвитку мови, збагаченню 
словникового запасу, вчать самостійно працювати, тобто визначити, 
формулювати деякі мовні явища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71135  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник заохочує до творчого підходу у вивченні мови. 
Теоретичний матеріал у параграфах подано із зазначенням  
ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигдяді таблиць і 
схем, що полегшує сприйняття, опрацювання та запам'ятовування 
інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71136  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздовський Дмитро Ігорович, Лубківський Данило Романович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Краса і сила. Антологія білоруської поезії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане видання є першою спробою зібрати і представити сучасному 
читачеві антологію, до якої увійшли найкращі зразки білоруської 
поезії у перекладі українською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71137  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вархол Роман Степанович  
 

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 "Львів із мольбертом за плечима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тематика і зміст поетичної книги, внутрішнє відчуття малярської 
стихії в розмаїтих концептуальних виявах Романа Вархола зібрали в 
єдиному циклі різні явища, імена та стильові напрямки 
образотворчого мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71138  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левко Різник (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)  Рукопис "Містерія непокори Патріярха Йосифа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розкривається діяльність провідника Української Греко-
Католицької Церкви - Йосифа Сліпого, після його звільнення з  
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радянської в'язниці в Мордовії. Книга розрахована на широке коло 
читачів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71139  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Тетяна Олександрівна (Tania BerQ)  
 
Повне ім'я або 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 такие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71140  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупенко Юрій Олексійович, Ходаківська Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова доповідь "Наукові засади запровадження ринкового обігу 
земель сільськогосподарського призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У науковій доповіді викладено результати досліджень з питань 
формування ринкового обігу земель сільськогосподарського 
призначення в Україні. Проаналізовано сучасний стан розвитку 
земельних відносин, наведено основні результати їх ринкових 
трансформацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71141  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Истина и ложь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71142  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грандюк Андрій Іванович, Павловський Олексій Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Керування рухом макету руки із 
використанням датчиків згину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує принцип копіюючого управління маніпулятором 
(макетом руки), приймаючи значення від датчиків згину, що можуть 
розташовуватись на верхній кінцівці людини. Відповідно до 
отриманих значень від чутливих елементів, мікроконтролер видає 
команди керування на відповідні сервоприводи маніпулятора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71143  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грандюк Андрій Іванович, Павловський Олексій Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Керування рухом макету руки у просторі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє керувати рухом макету кисті руки. Реалізація 
відбувається за допомогою заданого користувачем алгоритму. 
Відповідно до отриманих команд, мікроконтролер видає команди 
керування на відповідні сервоприводи маніпулятора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71144  
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Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчук Степан Васильович, Лазарєв Юрій Федорович, Півторак 
Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз точності алгоритму безплатформної 
інерційної системи орієнтації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна модель являє собою процедуру чисельного інтегрування 
прецесійних рівнянь динамічного настроювання гіроскопів, задля 
формування вхідних сигналів алгоритму орієнтації, побудованого на 
матричному рівнянні Пуассона.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71145  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Півторак Діана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма відображення даних дослідження 
зміни напружено-деформованого стану баку об'ємом 5 л при зміни 
внутрішнього тиску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму відображення даних дослідження зміни 
напружено-деформованого стану баку об'ємом 5 л при зміні 
внутрішнього тиску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71146  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Півторак Діана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма відображення даних дослідження 
зміни напружено-деформованого стану баку об'ємом 0,33 л"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму відображення експериментальних даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71147  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Півторак Діана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обрахування та відображення 
точних та виміряних значень кута нахилу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму знаходження точного значення кута та 
виміряного значення кута нахилу. Відповідно кут нахилу переведено в 
розмірність вихідного сигналу інклінометра, тобто вольти. Отримані 
результати обрахунків виводяться на графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71148  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Півторак Діана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обробки та відображення даних 
дослідження коректності роботи тензовимірювача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму обрахунку та відображення експериментальних 
даних дослідження коректності роботи тензовимірювача. Вихідні дані 
про напружено-деформований стан подаються у відносних одиницях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71149  
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Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Півторак Діана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма виділення та відображення 
постійної складової з сигналів акселерометра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму обробки вибірок даних. Реалізовано 
коректування даних з урахуванням розрядності та вихідного 
діапазону АЦП. Знаходження постійної складової з сигналів 
акселерометра відбувається завдяки фільтру низьких частот.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71150  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обрахування та відображення 
точних вихідних даних інклінометра при кутах нахилу ±20°"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено програму перерахунку проекції вектора прискорення сили 
тяжіння у точний вихідний сигнал інклінометричного датчика 
положення. Отримані результати обрахунків виводяться на графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71151  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція апроксимації даних за допомогою 
МНК у циклі while"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено підпрограму апроксимації сигналів за допомогою методу 
найменших квадратів у циклі while. Реалізовано визначення 
найкращого порядку моделі за коефіцієнтом детермінації. Реалізовано 
розрахунок похибок апроксимації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71152  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція апроксимації даних за допомогою 
МНК у циклі for"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено підпрограму апроксимації сигналів за допомогою методу 
найменших квадратів у циклі for. Реалізовано визначення 
найкращого порядку моделі за коефіцієнтом детермінації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71153  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція визначення розмаху сигнала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено підпрограму визначення розмаху функції. Реалізовано 
визначення порядкового номера максимального та мінімального 
елементів та їх значень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71154  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція визначення коефіцієнта 
детермінації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено підпрограму визначення коефіцієнта детермінації. 
Реалізовано перевірку відповідності довжини векторів даних 
реального і ідеального сигналів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71155  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Ігор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція реформування системи державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього середовища в 
Україні. Проект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізація програми збереження навколишнього середовища є одним 
із першочергових пріоритетів реформ, визначених Стратегією сталого 
розвитку "Україна-2020", ухваленого Президентом України, від 12 
січня 2015 р., № 5.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71156  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Ігор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Концепція реформи системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлена презентація, яка є єдиним із першочергових пріоритетів 
реформи, визначених стратегією сталого розвитку "Україна-2020", 
схваленого Указом Президента України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71157  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяченко Дмитро Вікторович (Даянанда Гірі)  
 

Повне ім'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 "Шани Махатмья. Несравненное 
Величие Сатурна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стародавня індійська розповідь про життя короля Вікрамадітью і про 
вплив планети Сатурн. Розповідь містить опис планет. Почувши 
історію про народження Шані, Вікрам посміявся над ним. За що Шані 
його прокляв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71158  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоновська Людмила Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Чехов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса написана за мотивами мемуарів молодшого брата А.П. Чехова - 
Михайла, і відображує деякі моменти з життя письменника та його 
оточення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71159  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Володимир 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 "Проект Сазонова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований проект призначений для забезпечення власною 
системою екстреного виклику охорони "тривожна кнопка", а також 
забезпечення охорони приміщень та прилеглої території технічними 
засобами охоронної (пожежно-охоронної) сигналізації і 
відеоспостереження в комплексі або окремо, без залучення коштів 
замовника (клієнта) або третіх осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71160  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кифяк Василь 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)  Стаття "Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-
економічного розвитку прикордонного регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті виділено конкурентні переваги та пріоритетні напрямки 
соціально-економічного розвитку прикордонного регіону. 
Встановлено передумови сценаріїв прогнозування. Для розробки 
варіативних сценаріїв регіонального розвитку запропоновано 
врахувати ефективність використання економічного потенціалу 
прикордонного регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71161  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еркенов Хусейн Салаватович  
 

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 повнометражного художнього фільму "Золотий 
хлопчик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій розповідає про сучасні події в Україні, на Донбасі. 
Історія восьмирічного хлопця, в якого сепаратисти вбили батьків, а 
самого незаконно відправили в Росію, в дитячий інтернат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71162  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітов Іван Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до практичної психометрики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто основні етапи розробки 
особистісного опитувальника, його стандартизація, валідизація, 
перевірка надійності. Особлива увага приділяється психометричному 
аналізу даних за допомогою пакетів статистичних програм SPSS та EQS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71163  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Віта Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика оценки санитарно-
токсикологических свойств шламов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена методика дозволяє дати оцінку щодо безпеки шламів як 
одного із видів промислових відходів, що містять важкі метали, за 
наступними напрямками: визначення хімічного складу, виявлення 
розчинних мінералів, розрахунок класу безпеки, оцінка міграційної, 
біологічної активності і фітотоксичності іонів важких металів, що 
надходять з шламів до ґрунту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71164  
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Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач Костянтин Іванович, Калмикова 
Ніна 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 "Автоматизована система обліку 
комунальних платежів Плюс" ("АСОКП ПЛЮС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє приймати платежі в касі як по наданих базах 
даних, так і платежів в адресу бюджетних організацій і разових 
платежів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71165  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слятіна Ірина Олександрівна, Шевченко Юрій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Професійна підготовка 
майбутнього вчителя музичного мистецтва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано авторську навчальну програму, що відповідає 
меті, завданням та основним підходам до викладання дисципліни 
"Оркестровий клас" у підготовці майбутніх вчителів музичного 
мистецтва. Окреслено шляхи у плануванні та організації навчального 
процесу, розроблено і запропоновано зразки репертуару оркестру та 
критерії оцінювання діяльності студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71166  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бермудес Діана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс з дисципліни 
"Теорія і методика викладення аеробіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний комплекс з даної дисципліни для студентів ІІ 
курсу денної форми навчання галузі знань 01 - Освіта, спеціальності 
014 - Середня освіта, спеціалізації 014.12 - Фізична культура, містить: 
робочу програму навчальної дисципліни, матеріали до лекційного 
курсу; інструктивно-методичні матеріали до практичних занять; 
інструктивно-методичні матеріали до самостійних занять; питання до 
поточного і підсумкового контролю. Цей комплекс передбачає базову 
підготовку майбутніх вчителів до реалізації варіативного модуля 
"Аеробіка" навчальної програми "Фізична культура. 5-11 класи" 
загальноосвітніх навчальних закладів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71167  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Калиостров (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 "Рейс в никуда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В романі описані містичні пригоди екіпажу сучасного судна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71168  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарчук Андрій Юрійович, Бічуков Андрій Васильович  
 
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 "99 дней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71169  
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Дата реєстрації авторського права  27.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тян Ольга Володимирівна, Макаренко Михайло Васильович, Говсєєв 
Дмитро Олександрович, Данкович Наталія Олександрівна, Непекло 
Юлія Анатоліївна, Мартинова Лілія 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 "Новий підхід до використання малоінвазивного 
ниткового ліфтингу промежини нитками Vaginal Narrower"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71170  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Павло Михайлович, Хай Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Наш Світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71171  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків з описом "Персонажі до мультфільму "Насекомые"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Архіп Цвіркун - павук, Лора Цвіркун - муха, Антон Цвіркун - мураха, 
Елічка Цвіркун -  гусениця, Віолєта Кріль - сколопендра, Мейсон 
Кріль - креветка.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71172  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович  
 

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 для анімаційного фільму (мультфільму) "Насекомые"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій, в якому головними героями виступають комахи, що 
заволоділи планетою Земля, після катастрофи і загибелі людства. 
Комахи поводять себе, як люди. Стикаються з тими самими 
проблемами, що і люди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71173  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
доповненої реальності аналізу міжнародних торговельних даних 
"International Trade Business Intelligence System. Mixed reality 
interactive application"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система забезпечує тривимірну просторову візуалізацію міжнародних 
торговельних даних у віртуальному середовищі на основі технології 
створення віртуальної та доповненої реальності із застосуванням 
відповідних технічних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71174  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович  
 

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 "Веб-сервіс "Інформаційно-аналітична 
система українських наукових періодичних видань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система забезпечує інтеграцію актуальної інформації про сучасні 
наукові журнали в межах однієї програмної платформи на основі 
наукометричних даних, реалізуючи функції внесення, зберігання, 
виведення, виконання пошукових запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71175  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сервіс "Інформаційно-аналітична 
система грантової підтримки проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система забезпечує життєвий цикл подачі електронних запитів, що 
складається зі створення облікових записів користувачів, заповнення 
онлайн-заявок, генерації і друку документів, обліку статистичних 
даних, формування аналітичних звітів, зберігання архіву запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71176  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацібора Олександр Васильович, Вовк Валентин Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-освітня система "Геологічний 
словник: відкритий навчально-науковий веб-ресурс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Веб-ресурс розроблений на основі принципів відкритості інформації, з 
освітньою метою, в результаті опрацювання сучасних наукових  
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публікацій, рекомендацій, нормативних документів. Включає 
визначення більше 3000 геологічних термінів українською мовою з 
ілюстрованими матеріалами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71177  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Дмитро Станіславович, Міщенко Михайло Володимирович, 
Бахтізіна Світлана 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 "Реєстрації пацієнтів та документообігу в 
медичному закладі (стаціонар, поліклініка, лабораторія) "DoctorSoft"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується в ПП "Сигма" та ТОВ "Поліклініка" для 
реєстрації пацієнтів, їх лабораторних аналізів та обробки статистичної 
інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71178  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євстратенко Андрій Сергійович, Уманський Олексій Генріхович  
 

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 "День победы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71179  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євстратенко Андрій Сергійович, Уманський Олексій Генріхович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Гробокопатели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71180  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євгеній Юхниця (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 "Сценарна заявка Серіалу 
"Паркувальник на Своїй Вулиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71181  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Шарко Олександр Володимирович, 
Гусаріна Наталія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналітичне обґрунтування управлінських рішень по 
підвищенню інноваційної активності підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71182  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Осінній день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71183  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дородних Вікторія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "One Dimension Cutter Material" ("ODC 
Material")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підвищення коефіцієнта прибутку за 
рахунок автоматизування вибору оптимального плану розташування 
деталей на полосі матеріалу визначеної довжини. Для пошуку 
оптимального плану був використаний евристичний метод 
послідовного утрамбування деталей у полосі матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71184  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Шарко Олександр Володимирович, 
Гусаріна Наталія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Системна трансформація інформаційних даних в 
управлінські економічні рішення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71185  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Гусаріна Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Забезпечення економічного розвитку та інноваційної 
активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71186  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Гусаріна Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економічна сутність інтелектуалізації управління 
інноваційним розвитком промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71187  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маєвський Олексій Вікторович, Дмитроца Леся Павлівна, Приймак 
Микола Володимирович, Палій Володимир Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка інтенсивності потоків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

649 

Анотація   

Програма призначена для аналізу потоку викликів у диспетчерські 
пункти Центру експертної медичної допомоги та медицини катастроф, 
побудови діаграм, вибірки потоку даних, враховуючи потрібні 
обмеження та експорт результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71188  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маєвський Олексій Вікторович, Дмитроца Леся Павлівна, Приймак 
Микола Володимирович, Палій Володимир Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційне моделювання потоку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання потоку даних на основі 
заданих значень за допомогою Пуассонівського розподілу і може бути 
використана у різних галузях, для яких потрібно змоделювати схожі 
дані на основі вже існуючих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71189  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фільц Олександр Орестович, Кирилюк Сергій Сергійович  
 

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 "Інтегральна систематика базових синдромальних 
класів у психіатрії (систематика психопатологічних синдромів  

                                                            проф. Фільца О.О.)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематика суттєво оптимізує діагностику, відображає 
взаємопов'язаності, сукупності та варіанти їх взаємних 
трансформацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71190  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Жанна 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)  Синопсис до сценарію "Англия. 1774 год" ("Любовь и искушение")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71191  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапчук Євген Михайлович, Посвістак Олеся Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психологічна методика "Емоційна взаємодія 
подружжя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для діагностування подружніх стосунків, 
партнерської чутливості, ставлення до партнера і характеру 
подружньої взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71192  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Диких Олександр Вікторович, Приходько Вадим 
Іванович, Кисіль Микола Васильович, Гусак Олександр Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Альбом 
кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів для 
транспортних засобів Департаменту поліції охорони"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71193  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Диких Олександр Вікторович, Приходько Вадим 
Іванович, Кисіль Микола Васильович, Гусак Олександр Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Альбом 
кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів для 
транспортних засобів Національної гвардії України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71194  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Диких Олександр Вікторович, Приходько Вадим 
Іванович, Кисіль Микола Васильович, Гусак Олександр Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Альбом 
кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів для 
транспортних засобів Департаменту патрульної поліції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71195  
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Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Диких Олександр Вікторович, Приходько Вадим 
Іванович, Кисіль Микола Васильович, Гусак Олександр Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Альбом 
кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів для 
транспортних засобів Національної поліції України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71196  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальов Геннадій Олександрович, Курило Вікторія Леонтіївна, 
Острогова Людмила Миколаївна  

 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інформаційна взаємодія 
автоматизованих робочих місць працівників станцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплекс реалізує безперервну технологію роботи з 
електронними документами в процесі виконання робітниками ТВК 
станцій технологічних операцій прибуття та відправлення вантажів 
шляхом своєчасного інформування робітників ТВК про прибуття 
вантажів, що потребують обробки в АРМ ТВК, та оперативного 
інформування робітників СТЦ маневрового диспетчера та інших 
причіпних про  закінчення обробки документів в ТВК після 
відправлення вантажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71197  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матковська Анастасія Станіславівна  
 

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 "Кам'янець-Подільський в художніх образах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71198  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустіна Любов Михайлівна, Вандін Євгеній 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 "Автоматизований Аналітик Банку" ("ААБ") 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для оптимізації обробки операційних запитів, 
спрощення та пришвидшення отримання інформації керівниками 
підрозділів у їх поточній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71199  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустіна Любов Михайлівна, Вандін Євгеній 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 "Виявлення шахрайства у поведінці 
користувачів Інтернету" ("ВШУПКІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Базові функції програми призначені отримувати на вхід дані з діями 
користувачів в Інтернеті та виконувати операції з обробки цих даних, 
відправляти дані після обробки та маркувати підозрілі дії.  
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користувачів. Концепція пошуку підозрілої (шахрайської) поведінки, 
відтворена у програмі, базується на ідеї пошуку аномалій, відхилень 
від загальної поведінки користувача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71200  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гере Юлій Павлович, Сажнев Максим 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 "Комплексна інформаційна система 
забезпечення і обліку контрольно-пропускного пункту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення процедури ідентифікації 
відвідувачів підприємства та фіксації напрямку руху (на/з території) 
входу/виходу для всіх типів користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71201  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Збірник мультиплікаційних фільмів 
"Fox Family" для медіа-ресурсу VexTrex"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анімаційні мультики про сім'ю лисичок (батько, мати, син, дочка) і їх 
повсякденні пригоди, що включають різні серії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71202  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Вадим Анатолієвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "МЕЛОДІЯ 
СМАКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71203  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тупиця Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Безеквівалентна лексика в поетичному тексті: 
проблема створення етномовної картини світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі висвітлено погляди на безеквівалентну лексику сучасної 
української мови, яка функціонує в композиції поетичного тексту. 
Визначено роль безеквівалентної лексики для створення поетичної 
картини світу, досліджено її сестиматичні особливості та 
функціонально-прагматичний потенціал.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71204  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артур D.A.S. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Счастливчик с улицы Успенской"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71205  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецький Валентин Миколайович, Гаврилов Леонід Гаррійович, 
Кондратенко Володимир Анатолійович, Сіроштан Вадим Дмитрович, 
Терлецький Євген Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пісні капітана Бенні Бака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшло 30 пісень для найменшого дитячого віку. Написані 
на основі казки "Пригоди капітана Бенні Бака" Валентина 
Терлецького. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71206  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Цыкл научных разработок №9"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з таких розробок: "Стратегические изменения 
характера управления предприятием виртуально-интеллектуальной 
экономики" та "Зростання ролі оціночної діяльності в сучасних 
умовах".  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71207  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куц Юлія Василівна, Повстяной Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерно-імітаційне моделювання для 
напилення захисних покриттів на деталь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє користувачу моделювати захисне покриття 
як методом ПЕО, так і електрометалізізаційним методом на вибір.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71208  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Мірт (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 "Мед с молоком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка віршів створена з метою, щоб читач відчув, що його 
розуміють, розділив свої хвилювання і отримав відповідь на життєві 
питання, які мучать.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71209  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, 
літературний письмовий твір публіцистичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-фантастичний роман "Карма інспектора Тейлора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У романі розповідається про події на космічному кораблі "Легіонер". 
Під час польоту здійснено низку вбивств, за розслідування яких 
береться інспектор космічної служби безпеки Тейлор.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71210  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник для студентів факультетів мистецтв педагогічних 
університетів "Теорія та методика викладання українського 
народного танцю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник допомагає опанувати теорію та методику викладання 
українського  народного танцю, засвоїти характерні ознаки чоловічих 
та жіночих рухів, ознайомитись з класифікацією українського 
народного танцю та основними позиціями рук, ніг, корпуса і голови в 
парах, трійках і масових танцях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71211  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Наталя Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Deutsch als zweites Fach"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник з німецької мови як другої фахової призначений 
для студентів третього року денної форми навчання факультетів 
іноземної і германської філології та мов, а також може бути 
рекомендований як додаткова література для студентів заочної та 
екстернатної форм навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71212  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кифяк Василь Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сценарій муніципальної ідеї "Сурмач 
на ратуші" ("Сурмач на ратуші")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій сурмач на ратуші розповідає:  сурмач щодня долає дві сотні 
сходинок  та сповіщає полудень із вершини міської ратуші. Щойно 
годинник проб'є 12-ту, чернівецький сурмач, у народному вбранні 
жителів Буковини, сповіщає усіх з висоти карпатською піснею 
"Марічка" композитора Степана Сабадаша та поета Михайла Ткача, 
граючи на трубі на чотири сторони світу. "Марічка" опівдні, уже 12 
років поспіль, із висоти ратуші вже стала однією з візитівок 
Чернівців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71213  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк Сергій 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 "Уніфікована система управління та аналізу 
в сфері обігу наркотиків "УСУАН" ("УСУАН")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена з метою забезпечення реалізації державної 
політики у здійсненні державного регулювання та контролю з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71214  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк Сергій 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 "Інформаційно-аналітична система "Е-
ДСКН" ("ІАС "Е-ДСКН")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною метою створення та впровадження є сприяння зростанню 
ефективності роботи Державної служби з контролю за наркотиками за 
рахунок автоматизації основних технологічних процесів та створення 
корпоративної бази даних установи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71215  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія 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 "Расскажи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій пісні йдеться про те, що з друзями потрібно ділитися порадами і 
друзі поділяться з тобою. Справжнім друзям потрібно довіряти. 
Розкажи друзям, де ти був і що бачив, і вони візьмуть тебе наступного 
разу із собою. Давай своїм друзям поради, згадуй щасливі моменти із 
життя і ти будеш завжди в центрі уваги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71216  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія 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 "Дождь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій пісні описується поведінка і характер дощу. Марія представила 
його музикантом, який грає свою музику на ударних (стукіт крапель 
по склу). Дощ сумний, ранимий, він йде, припиняється і дуже рідко 
з'являється знову. Марія думає, що це музика дощу, але ніхто не 
розуміє. Всім здається що це шум. Вона намагається переконати всіх, 
що це музика.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71217  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлих Артем Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Микроскоп как хобби. Учебное пособие. Теория, 
практика, опыты, 30 идей для наблюдений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71218  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Кефир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі пісні: "Кефир", "Торговый центр", "Нет 
проблем", "Торговая марка", "Солнце привет", "Мамин голос", 
"Співають".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71219  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2017  
 

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   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LIGHTCONVERSE TOOLS 2017"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціалізований програмний продукт, в сфері 3D-проектування 
сценічного простору, що дозволяє швидко та ефективно побудувати 
сцену з конструктивних елементів, встановити декорації, зробити 
розстановку світлового обладнання та оформити документацію 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71220  
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Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Христина Мирославівна, Мікула Надія Анатоліївна, 
Габрель Микола Михайлович, Демченко Володимир Васильович, 
Матковський Семен Олексійович, Матвєєв Євгеній Едуардович, 
Тимечко Ірина Романівна, Гоблик Володимир Васильович, 
Колодійчук Анатолій Володимирович, Цибульська Юлія Орестівна, 
Калат Ярослава Ярославівна, Черторижський Всеволод 
Миколайович, Цісінська Оксана Богданівна, Демедюк Ольга 
Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього Національної академії наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Механізми взаємодії суб'єктів 
економічних відносин у транскордонному просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено науково-методологічні основи та розроблено пропозиції 
щодо розвитку механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у 
транскордонному просторі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71221  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

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, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации расходов версии 1.3: MLIS EO 1.3, LVP MLIS 
EO 1.3, AWP MNIS EO 1.3 и OM EOml 1.3"   

 

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 в придбання об'єктів продажу з 
їх певної сукупності, коли досягається максимальна величина 
сумарної купівельної цінності придбаних зразків об'єктів продажу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71222  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Марина Сергіївна, Артеменко Оксана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Хірург"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Новорічна ніч. Потяг їде крізь заметіль. Різке гальмування потягу 
призводить до того, що валіза падає з верхньої полиці на стіл, де 
чоловік різав ковбасу і відрізує йому палець. Його сусідка - 
журналістка, яка видала себе за лікаря, щоб до неї не чіплялися, має 
врятувати свого сусіда.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71223  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 
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 "Диабет: боремся и побеждаем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Е.В. Диабет: боремся и побеждаем /  
                                                             Елена Свитко. - К. : Пресса Украины, 2008. - 336 с. 
 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71224  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 
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 "Золотые рецепты: фитотерапия от средних веков до наших 
дней"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Е.В. Золотые рецепты: фитотерапия от 
средних веков до наших дней / Елена Свитко. - К.: Пресса Украины, 
2015. - 560 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71225  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена 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)  Брошура "Нервові розлади - стрес, безсоння, депресія: профілактика 
та лікування народними методами (Частина 3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світко О.В. Нервові розлади - стрес, безсоння, 
депресія : профілактика та лікування народними методами (Частина 3) - 
Київ, 2013. - 24 с. 

 

Анотація   

В брошурі йдеться про лікування нервових недуг у людини. Розказано 
про деякі з нейефективніших у лікуванні нервових розладів рослини. 
Окремі розділи присвячено фітотерапії гормональних депресій. 
Розрахована на широке коло читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71226  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

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 "Ангелология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Е. Ангелология / Е. Свитко. - К. : Ника-
Центр, 2011. - 184 с. : ил. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71227  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

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)  Книга "Архангельская седмица. Книга ангельских знаков: Методика 
работы с духовными помощниками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Е. Архангельская седмица. Книга 
ангельских знаков : Методика работы с духовными помощниками / 
Елена Свитко. - К. : Ника-Центр, 2011. - 148 с. : ил. 

 

Анотація   

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71228  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

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 "Практическая детоксикация: чистим организм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Е.В. Практическая детоксикация : чистим 
организм / Елена Свитко. - К. : "Пресса Украины", 2010. - 128 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71229  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

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 "Рейки Каруна: Знаки, медитации, практики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Е. Рейки Каруна : Знаки, медитации, 
практики. - К. : Ника-Центр, 2011. - 120 с. : ил. 

 

Анотація   

У книзі цілительки О.В. Світко прекрасно поєднані східна та західна 
методики лікування, наведено нескладні, але діючі рецепти 
поліпшення якості життя й здоров'я людини, її взаємини із 
навколишнім світом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71230  
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Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

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 "Секреты натуропатии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Елена Виталиевна. Секреты натуропатии. - 
К. : СИМВОЛ-Т, 2002. - 320 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71231  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Секреты натуропатии: рецепты св. Хильдегарды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свитко Елена Виталиевна. Секреты натуропатии : 
рецепты св. Хильдегарды. - К. : СИМВОЛ-Т, 2004. - 288 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71232  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світко Олена Віталіївна  
 

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 "Щит нашего организма: лечим щитовидную железу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Щит нашего организма : лечим щитовидную железу 
/ Елена Свитко. - К. : Пресса Украины, 2009. - 208 с. 

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

667 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71233  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошнягул Всеволод Васильович  
 
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)  Віршований твір "Новий текст гімну України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі оспівується волелюбність та працьовитість українського 
народу, прославляється українська держава.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71234  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрасова Катерина 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 серіалу "Последняя карта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71235  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Костянтин Вікторович, Денисюк Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис соціальної мережі "Проект "Service Online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головним ноу-хау проекту "Service Online" є те, що товаром є 
якість!!! (то як це було зроблено), надаються послуги авторизованим  
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користувачам-виробникам, авторизованим користувачам-
споживачам за гроші або безкоштовно. А гарантією якості наданого 
сервісу служить потокове відео в режимі реального часу від 
авторизованого користувача-виробника авторизованому 
користувачу-споживачу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71236  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Фармак" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Щоб жити. Розуміючи Київ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів - це збірка спогадів старожилів Києва. Їхні розповіді, 
історії, унікальні світлини стали своєрідним літописом Києва 
минулого сторіччя. Це життя з перших вуст - саме таке, яким його 
бачили та відчували прості мешканці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71237  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробцов Кирил Сергійович, Цускарь Юрій Геннадійович, Сергєєв 
Владік Шалікойович, Спірідонов Віталій Шалікоєвич  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для виклику таксі 
клієнтом та керування замовленнями водіями таксі DRIVE-APP на 
базі ios та android"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71238  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даная Дар'я Володимирівна (Дар'я Даная)  
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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)  Музичний альбом "Летай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Держи меня", "Ангел", "The story", "Счастье", 
"Молчи", "Летай", "Я не прошла", "Ты мой", "Если б мы", "В останнє".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71239  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт Порт" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Арт: Порт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний комплекс забезпечує автоматизацію управлінського та 
фінансового обліку всіх сфер діяльності порту та складається з ряду 
модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71240  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левіна Наталія Сергіївна, Мягка Євгенія Анатоліївна (Євгенія 
Кононенко)  

 
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 кінофільму "Імітація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій створено за мотивами роману Є. Кононенко "Імітація".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71241  
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Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскова Жанна 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)  Стаття "Формування системи показників фіскальної ефективності 
податків: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано систему показників фіскальної ефективності податків. 
Встановлено принцип формування системи показників на макрорівні, 
зазначено практичне їх використання. Обґрунтовано напрями 
дослідження: аналіз впливу податкового навантаження на економіку 
держави, аналіз ефективності збору податкових надходжень, аналіз 
рівномірності надходжень податків до бюджету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71242  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

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 трирівневих 
планів багатофакторного експерименту з використанням алгоритму 
рою часток"   

 

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  71243  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 

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   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для оптимізації композиційних 
планів другого порядку з використанням алгоритму рою часток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71244  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінкевич Оксана 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)  Наукова стаття "Формування аналітико-синтетичних умінь учнів на 
уроках літератури як методична проблема"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті висвітлено проблему формування вмінь учнів аналізувати та 
синтезувати художній текст під час вивчення української літератури, 
подано огляд методичних концепцій та ідей щодо проблеми 
формування аналітико-синтетичних умінь в учнів під час вивчення 
літератури. Доведено, що питання формування аналітико-
синтетичних умінь учнів на уроках української літератури є одним із 
найважливіших завдань національної школи, воно виступає 
системотворчим фактором об'єднання в єдине ціле знань, методів, 
прийомів навчання і форм роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71245  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давшан Олександр Федорович  
 
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 "Альбом авторских песен № 13 "Плечо 
друга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71246  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давшан Олександр Федорович  
 
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 "Альбом авторских песен № 11 "Тишина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71247  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрчик Ірина Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Формування структурної 
моделі інституційного забезпечення пріоритетів розвитку ринку праці 
в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель являє собою систему методів, форм, інструментів, важелів, 
заходів та стимулів, що дає змогу створити сприятливе підґрунтя для 
ефективного функціонування та інноваційного розвитку ринку праці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71248  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотула 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)  Монографія "Кримінально-правова охорона життя людини в країнах 
романо-германської правової сім'ї: ретроспектива, компаративістика, 
моделювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове 
дослідження кримінального законодавства України та інших країн 
романо-германської правової сім'ї в частині забезпечення 
кримінально-правової охорони життя людини. Розкрити особливості 
історичного розвитку і джерел відповідного кримінального 
законодавства. Визначено можливості запозичення позитивного 
досвіду країн романо-германської правової сім'ї у сфері 
нормотворення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71249  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюшина Лариса Костянтинівна  
 
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 "В серці назавжди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірці представлені авторські музичні твори з текстом у вигляді 
нотного запису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71250  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Харапонова Олена Борисівна, Сілкіна 
Юлія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Кардиотоксические свойства сиднокарба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроздов А.Л., профессор, Харапонова Е.Б.,  
                                                            Силкина Ю.В., профессор. Кардиотоксические свойства сиднокарба. - 

Днепр : ЧМП "Экономика", 2016. - 212 с. 
 
Анотація   

У посібнику представлена схема застосування сиднокарбу, яка може 
бути використана як експериментальна модель для формування 
токсичної кардіоміопатії та серцевої недостатності. Дана модель буде 
призначена для визначення кардіотропної активності потенційних 
лікарських засобів на етапі їх доклінічного вивчення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71251  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Марзан Олександр Олександрович, 
Адаб Мухамед, Свіргун Ілля Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Лецитин и андрогены"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А.Л. Дроздов, А.А. Марзан, М. Адаб, И.С. Свиргун. 
Лецитин и андрогены : методическое пособие. - Днепропетровск:  

                                                           ЧМП "Экономика", 2016. - 48 с. 
 
Анотація   

Посібник розрахований на викладачів, науковців та студентів, які 
вивчають фізіологію, нервово-гормональну регуляцію 
гомеостатичних функцій, дієтологію і фармакологію обмінних 
процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71252  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Харапонова Олена Борисівна, Сілкіна 
Юлія Валеріївна, Дроздов Олексій Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Влияние сиднокарба на состояние миокарда 
крыс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дзяк Г.В., академик НАМН Украины, профессор, 
Харапонова Е.Б., Силкина Ю.В., профессор каф. патфизиологии, 
Дроздов А.Л., профессор. Влияние сиднокарба на состояние миокарда 
крыс. - Днепр : ЧМП "Экономика", 2016. - 52 с. 

 
Анотація   

У посібнику подано спостереження про кардіотоксичність повторних 
введень сиднокарбу, яке починається з третьої доби експерименту у 
вигляді розширення артеріол і венул МЦР, зростаючого на 7 і 14 дні 
досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71253  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Дмитро Ілліч  
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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 "Художнє оформлення альбому 
"Здравствуй, маленький харьковчанин!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Альбом складається з 6 сторінок, на кожній з яких є свій малюнок та 
текст зі словами вітання до новонародженної дитини м. Харькова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71254  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давшан Олександр Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Альбом авторских мелодий № 12 "Чистота"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірку пісень-роздумів про сенс життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71255  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватна виробничо-торгівельна фірма "Кріоліт-Дніпро" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Каталог продукції і упаковки 
ПВТФ "Кріоліт-Дніпро"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний твір з ілюстраціями надає своєму користувачу якомога 
більш повну інформацію щодо асортименту високоякісної продукції 
та її пакування в кращих традиціях кондитерської майстерності в 
гармонійному  поєднанні з новітніми технологіями.  
 

 

 

 

  



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сисоєв Дмитро Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ничего не бойся" ("Не бойся") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3236  
 

Дата реєстрації договору                                03.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сисоєв Дмитро Володимирович - Гуренко Жанна Юріївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3237  
 

Дата реєстрації договору                                04.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Набоченко Ольга Олександрівна, Довгопола Катерина Станіславівна - 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Квірікадзе Віталій Романович, Данилов Олексій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система організації продажу та управління 
централізованим квитковим ресурсом ZuBUStik" ("ZuBUStik") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3238  
 

Дата реєстрації договору                                04.01.2017 

 

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  Данилов Олексій Анатолійович, Квірікадзе Віталій Романович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські автобусні 
комунікації"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородська Кароліна Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з тестом "Дурак"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3239  
 

Дата реєстрації договору                                11.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Миргородська Кароліна Олегівна - Двойненко Маргарита Анатоліївна 
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородська Кароліна Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Любить меня зачем"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3240  
 

Дата реєстрації договору                                11.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Миргородська Кароліна Олегівна - Двойненко Маргарита Анатоліївна 
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Веремейчик Роман Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Две минуты"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3241  
 

Дата реєстрації договору                                11.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Веремейчик Роман Олександрович - Двойненко Маргарита 
Анатоліївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трістрам Джон Бренскомб-Кент (Tristram John Branscombe-Kent)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "FSC"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3242  
 

Дата реєстрації договору                                11.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Трістрам Джон Бренскомб-Кент - Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. 
(Forest Stewardship Council A.C.)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леонова Олександра Агафонівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3243  
 

Дата реєстрації договору                                11.01.2017 

 

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  Білецька Лариса Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дніпровський хлібокомбінат №5"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Берчіян Давид Армаїсович, Синенький Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "GROM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3244  
 

Дата реєстрації договору                                13.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Синенький Дмитро Олександрович, Берчіян Давид Армаїсович - 
Салін Сергій вікторович, Токарев Олексій Олексійович, Сень Руслан 
Юрійович, Марков В'ячеслав Валерійович, Синенький Дмитро 
Олександрович, Гайдук Олексій Сергійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шапіро Олександр Борисович, Ніколаєва Світлана Олександрівна, 
Кулагін Єгор Олексійович, Чигринець Роман Леонідович, Селістран 
Іван Іванович, Бардаш Христина Вікторівна, Євсєєв Едуард 
Олександрович, Кулигін Артем Генадьевич  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм "Future in the past"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3245  
 

Дата реєстрації договору                                16.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кулигін Артем Генадьевич, Євсєєв Едуард Олександрович, Бардаш 
Христина Вікторівна, Селістран Іван Іванович, Чигринець Роман 
Леонідович, Кулагін Єгор Олексійович, Ніколаєва Світлана 
Олександрівна, Шапіро Олександр Борисович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Головіна Ірина Володимирівна, Сенчило Артем Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний короткометражний фільм "Ми Є"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3246  
 

Дата реєстрації договору                                17.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сенчило Артем Петрович, Головіна Ірина Володимирівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хедмедіа"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ваврик Роман Петрович, Малашенко Євген Вадимович, Новохацький 
Олександр Федорович, Ореховський Андрій Вікторович, Березовський 
Богдан Віталійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютена програма "Система електроннного документообігу e-
Docs" v.1.0"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3247  
 

Дата реєстрації договору                                18.01.2017 
 

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  Березовський Богдан Віталійович, Ореховський Андрій Вікторович, 
Новохацький Олександр Федорович, Малашенко Євген Вадимович, 
Ваврик Роман Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕЛЕГАНС УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ланін Олександр Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення "ddapp SFA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3248  
 

Дата реєстрації договору                                18.01.2017 

 

Вид 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 Ланін Олександр Павлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Діджитал Дістрібюшн Аплікейшнс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нужненко Віктор Володимирович, Тєлєшев Артем Михайлович, 
Коваленко Олександр Анатолійович, Кравчук Олег Михайлович, 
Шевчук Сергій Олександрович, Кабан Максим Євгенович, 
Мирошниченко Михайло Вадимович, Снєтілов Євген Сергійович, 
Кузьменко Дмитро Михайлович, Тимошенко Олексій Миколайович, 
Альошин Віталій Андрійович, Шанойло Юрій Вікторович, Жадлун 
Володимир Володимирович, Кудряшов Сергій Олексійович, 
Бубєнщіков Ілля Дмитрович, Проскуряков Ростислав Олегович, 
Артемов Артем Сергійович, Сафонов Олександр Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus Merchant Content Platform (Amadeus 
MCP)" ("Amadeus MCP") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3249  
 

Дата реєстрації договору                                24.01.2017 

 

Вид 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 Сафонов Олександр Валентинович, 
Фізична особа-підприємець Артемов Артем Сергійович, Фізична особа-
підприємець Проскуряков Ростислав Олегович, Фізична особа-
підприємець Бубєнщіков Ілля Дмитрович, Фізична особа-підприємець 
Кудряшов Сергій Олексійович, Фізична особа-підприємець Жадлун 
Володимир Володимирович, Фізична особа-підприємець Шанойло 
Юрій Вікторович, Фізична особа-підприємець Альошин Віталій 
Андрійович, Фізична особа-підприємець Тимошенко Олексій 
Миколайович, Фізична особа-підприємець Кузьменко Дмитро 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

681 

Михайлович, Фізична особа-підприємець Снєтілов Євген Сергійович, 
Фізична особа-підприємець Мирошниченко Михайло Вадимович, 
Фізична особа-підприємець Кабан Максим Євгенович, Фізична особа-
підприємець Шевчук Сергій Олександрович, Фізична особа-
підприємець Кравчук Олег Михайлович, Фізична особа-підприємець 
Коваленко Олександр Анатолійович, Фізична особа-підприємець 
Тєлєшев Артем Михайлович, Фізична особа-підприємець Нужненко 
Віктор Володимирович - Іноземне підприємство "Амадеус Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгальов Дмитро Олегович, Гальчинський Віталій Антонович, 
Погорілий Ігор Володимирович, Позняков Володимир Леонідович, 
Льовін Денис Сергійович, Лямін Сергій Станіславович, Дзюбенко 
Артем Ігорович, Ранюк Олексій Васильович, Герасимов Владислав 
Ростиславович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus Business Management Platform 
(Amadeus BMP)" ("Amadeus BMP") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3250  
 

Дата реєстрації договору                                24.01.2017 
 

Вид 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 Герасимов Владислав Ростиславович, 
Фізична особа-підприємець Ранюк Олексій Васильович, Фізична особа-
підприємець Дзюбенко Артем Ігорович, Фізична особа-підприємець 
Лямін Сергій Станіславович, Фізична особа-підприємець Льовін Денис 
Сергійович, Фізична особа-підприємець Позняков Володимир 
Леонідович, Фізична особа-підприємець Погорілий Ігор 
Володимирович, Фізична особа-підприємець Гальчинський Віталій 
Антонович, Фізична особа-підприємець Довгальов Дмитро Олегович - 
Іноземне підприємство "Амадеус Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богдановський Вадим Геннадійович, Скопич Олексій Степанович, 
Куракса Андрій Олександрович, Рогоза Оксана Володимирівна, 
Ковальов Дмитро Федорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Ресторан"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3251  
 

Дата реєстрації договору                                25.01.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Латін Сергій Петрович, Трофименко Павло Євгенович, Ляпа Микола 
Миколайович, Сердюк Віктор Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Запис стрільби старшого офіцера батареї"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3252  
 

Дата реєстрації договору                                27.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сердюк Віктор Васильович, Ляпа Микола Миколайович, Трофименко 
Павло Євгенович, Латін Сергій Петрович - Сумський державний 
університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смук Володимир Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Швидка медична допомога майдану" 
(логотип)"; Графічне зображення "Братство медиків майдану" 
(логотип)"; Графічне зображення "Братство медиків майдану" 
(логотип)"; Графічне зображення "(логотип без тексту)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3253  
 

Дата реєстрації договору                                30.01.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Смук Володимир Михайлович - Богомолець Ольга Вадимівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барташов Едуард Володимирович, Шкляр Василь Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "ХАРАКТЕРНИК 
(ЛЮБОВ'Ю ЗАКЛЯТИЙ)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  3254  
 

Дата реєстрації договору                                01.02.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шкляр Василь Миколайович, Барташов Едуард Володимирович - 
Качаленко Геннадій Кузьмич  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сірий Ігор Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Прима", "Привет", "Юнга", 
"Душа", "Начало", "Бабочка", "Букет", "Нежное эхо", "Розовые 
мечты", "Балетки", "Ромашковое поле", "Баланс", "Застенчивая", 
"Игрушка", "ESMERALDA", "BARON", "Диковинка", "Ладушки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3255  
 

Дата реєстрації договору                                01.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сірий Ігор Володимирович - Мазниченко Вадим Петрович   
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Закалюжний Євген Олександрович (E.A.Z)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ekta" ("Ekta") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3256  
 

Дата реєстрації договору                                02.02.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Закалюжний Євген Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКТА СЕРВІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидоренко Юрій Григорович, Дарський Олексій Михайлович, 
Івахненко Валерій Сергійович, Терлецький Олександр В'ячеславович, 
Чайка Тетяна Іванівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Document Screening System" 
("DSS") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3257  
 

Дата реєстрації договору                                03.02.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" - Компанія "НЕШНЕЛ 
СЕК'ЮРІТІ ВЕНЧЕРС ФЗС" (NATIONAL SECURITY VENTURES FZC)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дєєв Євген Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Finova Connect"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3258  
 

Дата реєстрації договору                                03.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дєєв Євген Володимирович - ФІНОВА ІНК (FINOVA INK)  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Майдан Юрій Олексійович, Зінченко Світлана Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Инфорс: Комплексный учет предприятия 8"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3259  
 

Дата реєстрації договору                                06.02.2017 

 

Вид 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 "Інфорс" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ІН-ФОРС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніколов Дмитро Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Воспоминание - ты"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3260  
 

Дата реєстрації договору                                07.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ніколов Дмитро Іванович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Боль"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3261  
 

Дата реєстрації договору                                07.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Миф"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3262  
 

Дата реєстрації договору                                07.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Після "О любви"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3263  
 

Дата реєстрації договору                                07.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Два крыла"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3264  
 

Дата реєстрації договору                                07.02.2017 
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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  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Cause I'm the ruler" ("Ruler") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3265  
 

Дата реєстрації договору                                07.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кашпор Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів кількох героїв та локацій до повнометражного 
анімаційного фільму "Картографи"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3266  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кашпор Роман Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "САГАЙДАК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйов Володимир Миколайович, Прибега Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Техническое 
описание Аппаратно-программный комплекс "АТМ МОНИТОР"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3267  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

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  Прибега Сергій Володимирович, Соловйов Володимир Миколайович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАН КОМ СЕРВІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вечірка Василь Павлович, Левченко Іван Вікторович, Андрєєв 
Володимир Сергійович, Томашівський Ігор Олегович, Бондаренко 
Юрій Олексійович, Яровий Леонід Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CRS-SPLOT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3268  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Яровий Леонід Володимирович, Бондаренко Юрій Олексійович, 
Томашівський Ігор Олегович, Андрєєв Володимир Сергійович, 
Левченко Іван Вікторович, Вечірка Василь Павлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ВІЗ-ТРАНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вечірка Василь Павлович, Левченко Іван Вікторович, Андрєєв 
Володимир Сергійович, Томашівський Ігор Олегович, Бондаренко 
Юрій Олексійович, Яровий Леонід Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SPLOT-online"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3269  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Яровий Леонід Володимирович, Бондаренко Юрій Олексійович, 
Томашівський Ігор Олегович, Андрєєв Володимир Сергійович, 
Левченко Іван Вікторович, Вечірка Василь Павлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ВІЗ-ТРАНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бутько Марія Геннадіївна, Новосад Станіслав Валерійович, 
Петровський Станіслав Сергійович, Сторожук Артем Ігорович, 
Проценко Євгенія Олександрівна, Терещенко Дмитро Володимирович, 
Комар Ігор Сергійович, Шовтюк Максим Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Wormax.io"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3270  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шовтюк Максим Михайлович, Комар Ігор Сергійович, Терещенко 
Дмитро Володимирович, Проценко Євгенія Олександрівна, Сторожук 
Артем Ігорович, Петровський Станіслав Сергійович, Новосад 
Станіслав Валерійович, Бутько Марія Геннадіївна - Форбес Консалт 
Лімітед (Forbes Consult Limited)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леоненко Марія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення громадської платформи "Люди допомагають 
людям" (логотип)"; графічне зображення Платформи "Люди 
допомагають людям" ("People help people") (бланк)"; графічне 
зображення Платформи "Люди допомагають людям" (заставка)"; 
графічне зображення Платформи "Люди допомагають людям" 
(сітілайт)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3271  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Леоненко Марія Володимирівна - Богомолець Ольга Вадимівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леоненко Марія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення громадського об'єднання "Громадський 
інформаційний простір" (логотип українською мовою)"; графічне 
зображення громадського об'єднання "Громадський інформаційний 
простір" (логотип російською мовою)"; графічне зображення 
громадського об'єднання "Громадський інформаційний простір" 
(логотип англійською мовою)"; графічне зображення громадського 
об'єднання "Громадський інформаційний простір" (бланк)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3272  
 

Дата реєстрації договору                                10.02.2017 

 

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  Леоненко Марія Володимирівна - Богомолець Ольга Вадимівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іващенко Сергій Олександрович, Поліщук Олег Вікторович, 
Новохацький Олександр Федорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "E-auction" FE v.1.0."  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3273  
 

Дата реєстрації договору                                13.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Новохацький Олександр Федорович, Поліщук Олег Вікторович, 
Іващенко Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Е-Тендер"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дорошева Світлана Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Мама спешит домой"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3274  
 

Дата реєстрації договору                                15.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Черепанова Ольга Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Глоуберрі Букс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ейне Олександр Ілларіонович, Колбасинський Олексій Анатолійович, 
Максименко Олександр Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SMART AGRI AP"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3275  
 

Дата реєстрації договору                                16.02.2017 

 

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  Максименко Олександр Анатолійович, Колбасинський Олексій 
Анатолійович, Ейне Олександр Ілларіонович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АГРОПРОСПЕРІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ейне Олександр Ілларіонович, Колбасинський Олексій Анатолійович, 
Максименко Олександр Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "SMART AGRI AP"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3276  
 

Дата реєстрації договору                                16.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Максименко Олександр Анатолійович, Колбасинський Олексій 
Анатолійович, Ейне Олександр Ілларіонович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АГРОПРОСПЕРІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'янченко Віктор Пилипович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система управления 
дорожным движением "КОМКОН-АСУДД" ("КОМКОН-АСУДД") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3277  
 

Дата реєстрації договору                                16.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лук'янченко Віктор Пилипович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СИСТЕМА СЕРВІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Журавський Анатолій Віталійович, Харлов Олександр 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Ядро системы мониторинга и 
отслеживания акцизных марок "IIG Track&Trace" - Версия 1.0" 
(Custom computer programs Kernel of the Excise Stamp Management 
System "IIG Track&Trace", Version 1") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
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Номер реєстрації договору  3278  
 

Дата реєстрації договору                                16.02.2017 

 

Вид 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 Харлов Олександр Володимирович, 
Фізична особа-підприємець Журавський Анатолій Віталійович - 
Компанія "НЕШНЕЛ СЕК'ЮРІТІ ВЕНЧЕРС ФЗС" (NATIONAL 
SECURITY VENTURES FZC)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Харитоненко Анастасія Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "reg.exe"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3279  
 

Дата реєстрації договору                                17.02.2017 

 

Вид 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 Харитоненко Анастасія Олександрівна - 
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лавров Євгеній Анатолійович, Пасько Надія Борисівна, Барченко 
Наталія Леонідівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделюючий кваліметричний комплекс 
діалогової взаємодії у системі "студент-комп'ютер"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3280  
 

Дата реєстрації договору                                17.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барченко Наталія Леонідівна, Пасько Надія Борисівна, Лавров 
Євгеній Анатолійович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лавров Євгеній Анатолійович, Барченко Наталія Леонідівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агент-менеджер ергономічної підтримки 
навчання в системі "студент-комп'ютер"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3281  
 

Дата реєстрації договору                                17.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барченко Наталія Леонідівна, Лавров Євгеній Анатолійович - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович, Коломієць 
Дар'я Юріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пойду за тобой"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3282  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коломієць Дар'я Юріївна, Твердун Кирило Вікторович, Петрик 
Вікторія Сергіївна - Годунова Інна Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович, Коломієць 
Дар'я Юріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ненавидеть и любить"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3283  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коломієць Дар'я Юріївна, Твердун Кирило Вікторович, Петрик 
Вікторія Сергіївна - Годунова Інна Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Беги"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3284  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Твердун Кирило Вікторович, Петрик Вікторія Сергіївна - Годунова 
Інна Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как птицы"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3285  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Твердун Кирило Вікторович, Петрик Вікторія Сергіївна - Годунова 
Інна Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Градиський Роман Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Hubber"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3286  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 Градиський Роман Валентинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАББЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шипулін Юрій Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Hubber"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

694 

Номер реєстрації договору  3287  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 Шипулін Юрій Віталійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ХАББЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черячукін Сергій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Hubber"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3288  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 Черячукін Сергій Вікторович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ХАББЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошин Антон Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Hubber"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3289  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 Волошин Антон Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАББЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вечірка Василь Павлович, Томашівський Ігор Олегович, Бондаренко 
Юрій Олексійович, Яровий Леонід Володимирович, Андрєєв 
Володимир Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AS-SPLOT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3290  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Андрєєв Володимир Сергійович, Яровий Леонід Володимирович, 
Бондаренко Юрій Олексійович, Томашівський Ігор Олегович, Вечірка 
Василь Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЗ-
ТРАНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іграшковий червоний спортивний автомобіль"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3291  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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-самоскид"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3292  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 автомобіль-евакуатор"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  3293  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 поліцейський автомобіль-седан"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3294  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 екскаватор"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3295  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 
 

Вид 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 жовтий спортивний автомобіль"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3296  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 
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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  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 автомобіль на великих колесах"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3297  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 автомобіль швидкої допомоги"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3298  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 8х4"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Номер реєстрації договору  3299  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

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  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 пожежний автомобіль"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3300  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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 поліцейський автомобіль"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3301  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид 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  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль Нурахметов)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературні твори "Снег умирает в белом", "Манекены", "Белка на 
песке"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3302  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

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  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ААА-ПАБЛИШИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тарасенко Сергій Леонідович, Стріляєва Наталя Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datas Multi Pay" ("DMP") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3303  
 

Дата реєстрації договору                                22.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стріляєва Наталя Григорівна, Тарасенко Сергій Леонідович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ 
УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леньга Олег Володимирович, Макогончук Василь Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Перетворення файлів формату ЦДУ в формат 
DGS"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3304  
 

Дата реєстрації договору                                24.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макогончук Василь Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Характеристики навантаження за напругою для 
споживачів ОЕС України в ПЗ DIgSILENT PowerFactory"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3305  
 

Дата реєстрації договору                                24.02.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леньга Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних нормативних збурень ОЕС України"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3306  
 

Дата реєстрації договору                                24.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макогончук Василь Сергійович, Вишневський Микита 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних для обчислення електронних параметрів 
електротехнічного обладнання в ПЗ DlgSILENT PowerFactory"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3307  
 

Дата реєстрації договору                                24.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Галета Юрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CValue"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3308  
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Дата реєстрації договору                                24.02.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Галета Юрій Васильович - ОКЕЛЛАР ДІРЕКТ ЛТД  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хром'як Христина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "To Live / When we want to live"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3309  
 

Дата реєстрації договору                                03.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хром'як Христина Юріївна - Якушкіна Олена Володимирівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пастухов Сергій Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "КД Котедж директ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3310  
 

Дата реєстрації договору                                03.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пастухов Сергій Григорович - Свистунов Олександр Іванович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гапон Юрій Віталійович, Тацко Юлія Василівна, Кутлахметов 
Максим Костянтинович, Волошина Марина Вікторівна, Шуста Тетяна 
Василівна, Мельник Ігор Львович, Бекіров Усеїн Різайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Освітні (анімаційні) пізнавальні фільми "Сферичний фільм "Космічна 
Вікторина. Земля, Місяць та Сонце"; "Сферичний фільм "Космічна 
Вікторина. Сонячна Система"; "Сферичний фільм "Космічна 
Вікторина. Фази Місяця" ("SPACE QUIZ. EARTH MOON AND SUN"; 
"SPACE QUIZ. THE SOLAR SYSTEM"; "SPACE QUIZ. PHASES OF 
THE MOON") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Номер реєстрації договору  3311  
 

Дата реєстрації договору                                03.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бекіров Усеїн Різайович, Мельник Ігор Львович, Шуста Тетяна 
Василівна, Волошина Марина Вікторівна, Кутлахметов Максим 
Костянтинович, Тацко Юлія Василівна, Гапон Юрій Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТНОЛАЙФ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лучніков Сергій Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мой магазин"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3312  
 

Дата реєстрації договору                                03.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лучніков Сергій Аркадійович - Приватне підприємство "ОНІКС-
СОФТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сарихалілов Ернес Марленович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "СЦЕНАРІЙ ДО 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ "МУСТАФА"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3313  
 

Дата реєстрації договору                                09.03.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сарихалілов Ернес Марленович - Громадська організація 
"КРИМСОС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сарихалілов Ернес Марленович, Чупахін Юхим Володимирович, 
Хом'якова Марія Ігорівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Мустафа"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Номер реєстрації договору  3314  
 

Дата реєстрації договору                                09.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хом'якова Марія Ігорівна, Чупахін Юхим Володимирович, 
Сарихалілов Ернес Марленович - Громадська організація 
"КРИМСОС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максюта Анатолій Аркадійович, Жаліло Ярослав Анатолійович, Жук 
В'ячеслав Іванович, Аврамченко Крістіна Володимирівна, Ковалівська 
Світлана Валеріївна, Онуфрик Маріанна Святославівна, Дешко 
Антоніна Леонідівна, Федчишин Юрій Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: 
ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3315  
 

Дата реєстрації договору                                20.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Федчишин Юрій Анатолійович, Дешко Антоніна Леонідівна, Онуфрик 
Маріанна Святославівна, Ковалівська Світлана Валеріївна, 
Аврамченко Крістіна Володимирівна, Жук В'ячеслав Іванович, Жаліло 
Ярослав Анатолійович, Максюта Анатолій Аркадійович - Громадська 
організація "Інститут суспільно-економічних досліджень"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максюта Анатолій Аркадійович, Жаліло Ярослав Анатолійович, 
Аврамченко Крістіна Володимирівна, Ковалівська Світлана 
Валеріївна, Онуфрик Маріанна Святославівна, Дешко Антоніна 
Леонідівна, Федчишин Юрій Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО 
ПРАГМАТИЗМУ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3316  
 

Дата реєстрації договору                                20.03.2017 

 

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  Федчишин Юрій Анатолійович, Дешко Антоніна Леонідівна, Онуфрик 
Маріанна Святославівна, Ковалівська Світлана Валеріївна, 
Аврамченко Крістіна Володимирівна, Жаліло Ярослав Анатолійович, 
Максюта Анатолій Аркадійович - Громадська організація "Інститут 
суспільно-економічних досліджень"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тищенко Максим Олександрович, Морозов Олексій Юрійович, 
Савченко Олександр Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система Єдиний реєстр 
досудових розслідувань" ("ІС ЄРДР") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3317  
 

Дата реєстрації договору                                20.03.2017 

 

Вид 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 "БМС Консалтінг" - 
Генеральна прокуратура України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пудіч Сергій Олександрович, Величев Євген Валентинович, 
Павловська Аліса Борісовна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній фільм "Симфония живописи Вадима 
Кучера-Куцана"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3318  
 

Дата реєстрації договору                                22.03.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Павловська Аліса Борісовна, Величев Євген Валентинович, Пудіч 
Сергій Олександрович - Шевченко Олена Юріївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Калмикова 
Ніна Михайлівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку комунальних 
платежів Плюс" ("АСОКП Плюс") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3319  
 

Дата реєстрації договору                                22.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Калмикова Ніна Михайлівна, Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач 
Костянтин Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПО 
СЕРВІС ПЛЮС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Погорєлов Дмитро Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-пошукова 
система реєстрації та обліку унормованих географічних назв"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3320  
 

Дата реєстрації договору                                22.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Енвіжн-Україна" - Державне 
науково-виробниче підприємство "Картографія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шургхулая Манана  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронних аукціонів "E.Trade"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3321  
 

Дата реєстрації договору                                23.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шургхулая Манана - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Е.ТРЕЙД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Руденко Олексій Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій дитячої настільної гри "Кто хочет стать Мэром?" ("KidsWill. 
Дитяче місто професій") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Номер реєстрації договору  3322  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Руденко Олексій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІДЗВІЛЛЬ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Добруцька Ірина Аркадіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Концепція дизайну fast-healthy ресторанів Salateira"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3323  
 

Дата реєстрації договору                                29.03.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Добруцька Ірина Аркадіївна - Товариство з обмеженої 
відповідальністю "САЛАТЕЙРА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Возняковський Андрій Олегович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Діхтієвський Олександр Віталійович, Ільченко Микола Васильович, 
Клименко Олексій Іванович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 
Олексій Володимирович, Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Цірук 
Віктор Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Комплект 
конструкторської та технологічної документації приладу СВУ-500-3Ц-
01" ("Стабілізатор СВУ 500-3Ц-01") 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3324  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Цірук Віктор Григорович, Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Петренко 
Олексій Володимирович, Маляров Сергій Прокопович, Клименко 
Олексій Іванович, Ільченко Микола Васильович, Діхтієвський 
Олександр Віталійович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Возняковський Андрій Олегович - Публічне акціонерне товариство 
"Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики  
ім. Г.І. Петровського"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Возняковський Андрій Олегович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Діхтієвський Олександр Віталійович, Ільченко Микола Васильович, 
Клименко Олексій Іванович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 
Олексій Володимирович, Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Цірук 
Віктор Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Комплект 
конструкторської та технологічної документації приладу СВУ-500-4Ц-
03" ("Стабілізатор СВУ 500-4Ц-03") 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3325  
 
Дата реєстрації договору                                31.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Цірук Віктор Григорович, Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Петренко 
Олексій Володимирович, Маляров Сергій Прокопович, Клименко 
Олексій Іванович, Ільченко Микола Васильович, Діхтієвський 
Олександр Віталійович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Возняковський Андрій Олегович - Публічне акціонерне товариство 
"Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики  
ім. Г.І. Петровського"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Возняковський Андрій Олегович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Діхтієвський Олександр Віталійович, Ільченко Микола Васильович, 
Клименко Олексій Іванович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 
Олексій Володимирович, Сейфетдінов Рафаель Адгямович, Цірук 
Віктор Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Комплект 
конструкторської та технологічної документації приладу СВУ-500-4Ц-
04" ("Стабілізатор СВУ 500-4Ц-04") 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3326  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Цірук Віктор Григорович, Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Петренко 
Олексій Володимирович, Маляров Сергій Прокопович, Клименко 
Олексій Іванович, Ільченко Микола Васильович, Діхтієвський 
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Олександр Віталійович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Возняковський Андрій Олегович - Публічне акціонерне товариство 
"Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики  
ім. Г.І. Петровського"  

  
 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

 

709 

 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 1/2003 від 

08.07.2003 

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських і 

суміжних прав "Оберіг"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права, виконавців, 

виробників фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Пушкінська, 

32, м. Київ, 

01004 

 

Свідоцтво  

№ 3/2003 від 

22.08.2003 

 

Державна організація 

"Українське агентство з  

авторських та суміжних 

прав"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав 

(переважно здійснює управління 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права) 

вул. Б. Хмель-

ницького, 41-а, 

м. Київ, 01030 

Свідоцтво  

№ 4/2003 від 

22.08.2003 

 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний 

альянс" 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського 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 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав 

вул. Шовкович-

на, 10, офіс 28, 

м. Київ, 01021 

Свідоцтво  

№ 7/2005 від 

26.01.2005 

 

Асоціація "Дім авторів  

музики в Україні" 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права 

вул. Шовкович-

на, 10, оф. 28,  

м. Київ, 01021  

Свідоцтво  

№ 9/2005 від 

12.08.2005 

 

Всеукраїнська громадська 

організація "Автор" 

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів музич-

них, літературних, музично-

драматичних творів образотворчого 

мистецтва та інших, відповідно до 

переданих в управління прав 

вул. Саксагансь-

кого, 6, оф. 110, 

м. Київ, 01033 

Свідоцтво  

№ 10/2006 від 

10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 

відеограм і фонограм" 

Управління на колективній основі 

майновими правами виробників 

відеограм, виробників фонограм 

вул. Половецька, 

2/24-а, м. Київ, 

04107 

Свідоцтво  

№ 12/2007 від 

01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав" 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права, виконавців, 

виробників фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 

Свідоцтво  

№ 14/2008 від 

01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Колективне управління майновими 

правами суб'єктів авторського права 

та суміжних прав  

вул. Дніпровська 

Набережна, 26-Ж, 

оф. 5, м. Київ, 

02132 

Свідоцтво  

№ 15/2009 від 

10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація "Агентство  

охорони прав виконавців" 

Управління на колективній основі 

майновими правами виконавців 

вул. М. Залки, 

буд. 10Б, кв. 64, 

м. Київ, 04211 

Свідоцтво  

№ 18/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

"Організація колективного 

управління авторськими та 

суміжними правами"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Євгена 

Сверстюка,  

буд. 23, офіс 916, 

м. Київ, 02002 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 15/2010 від 

13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксагансь-

кого, 6, кім. 306, 

м. Київ, 01033 

Свідоцтво  

№ 16/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Скарбниця 

авторів музики" 

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів і 

виконавців 

бул. Шевченка, 

54/1, 7 поверх,  

м. Київ, 01032 

Свідоцтво  

№ 17/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнська 

Ліга Авторів"  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів, 

виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом'янсь-

ка,1, оф. 802-803, 

м. Київ, 03035 

Свідоцтво  

№ 19/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

"Українська ліга авторських і 

суміжних прав"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Євгена Свер-

стюка, буд. 23, 

офіс 1016,  

м. Київ, 02002 

Свідоцтво  

№ 20/2012 від 

26.04.2012 

Спілка об'єднань громадян 

"Асоціація з управління 

аудіовізуальними правами 

"АРМА-Україна"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Артема,  

буд. 37-41, 7-й 

поверх, к. 1а,  

м. Київ, 04053 

Свідоцтво  

№ 23/2015 від 

30.06.2015  

Громадська організація 

"Організація збору, розподілу 

та колективного управління 

суміжними правами в 

Україні" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

вул. Єлизавети 

Чавдар, 2,  

оф. 199, м. Київ, 

02140 

Свідоцтво  

№ 24/2015 від 

03.09.2015  

Громадська організація 

"Український авторський 

сервіс" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

суб'єктів авторського права і 

суміжних прав 

Харківське шосе, 

буд. 201-203, 

корпус А, офіс 20,

м. Київ, 02121 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво  

№ 6/УО від 

02.04.2009 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний  

альянс" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання фонограм, відеограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та зафік-

сованих у них виконань шляхом їх: 

публічного сповіщення, в ефір; 

публічного сповіщення, по проводах 

(через кабель) 

відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винаго-

роди (роялті) за використання опублі-

кованих з комерційною метою фоно-

грам і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним викори-

станням таких фонограм, відеограм і 

зафіксованих у них виконань. 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,       

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 4 

від 24.03.2008 

 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав" 

Уповноважена здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною 

метою фонограм, відеограм: 

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконання опуб-

лікованих з комерційною метою фоно-

грам та їх примірників, публічна де-

монстрація опублікованих з комерцій-

ною метою відеограм та їх примірни-

ків у місцях з платним, безплатним 

входом; 

публічне сповіщення та ретрансля-

ція (повторне публічне сповіщення) 

зафіксованих у фонограмах виконань, 

а також безпосередньо фонограм, опуб-

лікованих з комерційною метою, та 

їх примірників у передачах ефірного 

і (або) супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансля-

ція (повторне публічне сповіщення) 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах виконань, а також безпо-

середньо фонограм і (або) відеограм, 

опублікованих з комерційною метою, 

та їх примірників у передачах ефір-

ного і (або) супутникового телебачен-

ня, кабельного радіомовлення і (або) 

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 

 

телебачення чи через мережу Інтер-

нет у порядку,  

визначеному в постанові Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винаго-

роди (роялті) за використання опублі-

кованих з комерційною метою фоно-

грам і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним викори-

станням таких фонограм (відеограм). 

Свідоцтво № 1 

від 31.07.2003  

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських прав і 

суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною 

метою фонограм і відеограм: 

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконання опуб-

лікованих з комерційною метою фо-

нограм та їх примірників, публічна 

демонстрація опублікованих з коме-

рційною метою відеограм та їх при-

мірників у місцях з платним, безпла-

тним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах виконань, а та-

кож безпосередньо фонограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефірного і 

(або) супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах і (або) відеог-

рамах виконань, а також безпосеред-

ньо фонограмі (або) відеограм, опуб-

лікованих з комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефірного і 

(або) супутникового телебачення, ка-

бельного радіомовлення і (або) телеба-

чення чи через мережу Інтернет у по-

рядку, визначеному в постанові Кабі-

нету Міністрів України від 18.01.2003 р.   

№ 71 "Про затвердження розміру ви-

нагороди (роялті) за використання опуб-

лікованих з комерційною метою фоно-

грам і відеограм та порядку її випла-

ти", та контроль за правомірним ви-

користанням таких фонограм (відео-

грам). 

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 авторсько-

го права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) вироб-

никами та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здійс-

нити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 

червня 2003 року № 992 "Про розмір 

відрахувань виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх умо-

вах можна здійснити відтворення тво-

рів і виконань, зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах". 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,       

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 3/У 

від 29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збирання 

і розподіл між суб'єктами авторсько-

го права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) вироб-

никами та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здійс-

нити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 27 черв-

ня 2003 року № 992 "Про розмір від-

рахувань виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх умо-

вах можна здійснити відтворення творів 

і виконань, зафіксованих у фоногра-

мах 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 

69714, 69715, 69954, 70262, 70351, 70413, 70475, 70480, 70502, 70672, 70701, 70702, 

70703, 70704, 70705, 70715, 70843, 71168, 71201 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

69552, 69638, 69718, 69798, 70388 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

70027, 70028, 70722, 70723, 70724, 70834, 70991 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

70395 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

69835 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

69518, 69519, 69520, 69521, 69522, 69523, 69524, 69525, 69537, 69541, 69542, 69543, 

69544, 69545, 69546, 69547, 69548, 69573, 69575, 69576, 69589, 69598, 69625, 69636, 

69639, 69644, 69662, 69694, 69695, 69697, 69753, 69754, 69755, 69756, 69757, 69766, 

69767, 69777, 69794, 69806, 69813, 69814, 69815, 69816, 69817, 69818, 69820, 69821, 

69835, 69862, 69865, 69872, 69881, 69882, 69898, 69899, 69900, 69901, 69906, 69907, 

70001, 70015, 70029, 70030, 70031, 70032, 70046, 70047, 70085, 70102, 70117, 70128, 

70129, 70138, 70153, 70159, 70160, 70161, 70176, 70177, 70194, 70229, 70230, 70231, 

70233, 70282, 70301, 70302, 70303, 70339, 70343, 70361, 70370, 70371, 70373, 70379, 

70382, 70386, 70393, 70395, 70410, 70414, 70415, 70452, 70474, 70499, 70500, 70537, 

70566, 70567, 70589, 70590, 70591, 70592, 70593, 70594, 70595, 70596, 70599, 70600, 

70683, 70727, 70732, 70733, 70734, 70735, 70753, 70754, 70755, 70756, 70757, 70758, 

70760, 70761, 70811, 70815, 70819, 70860, 70892, 70921, 70922, 70952, 71002, 71022, 

71031, 71039, 71040, 71043, 71055, 71069, 71086, 71140, 71217, 71220, 71223, 71224, 

71226, 71227, 71228, 71229, 71230, 71231, 71232, 71250, 71251, 71252 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

69600, 71193 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

69513, 69555, 69560, 69563, 69578, 69579, 69592, 69593, 69594, 69595, 69596, 69597, 

69631, 69632, 69638, 69661, 69705, 69706, 69719, 69761, 69776, 69790, 69791, 69795, 

69819, 69827, 69852, 69866, 69883, 69903, 69904, 69909, 69916, 69917, 69918, 69928, 

69929, 69930, 69936, 69938, 69939, 69946, 69948, 69951, 69961, 69964, 69977, 69978, 

69984, 69985, 69986, 69987, 69988, 69996, 70010, 70011, 70012, 70016, 70024, 70040, 
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70054, 70083, 70086, 70088, 70101, 70104, 70105, 70132, 70140, 70147, 70179, 70180, 

70183, 70202, 70203, 70204, 70205, 70243, 70244, 70247, 70253, 70276, 70290, 70292, 

70294, 70300, 70307, 70308, 70318, 70319, 70321, 70336, 70340, 70341, 70350, 70367, 

70369, 70372, 70387, 70389, 70436, 70438, 70440, 70443, 70454, 70455, 70456, 70457, 

70462, 70465, 70466, 70476, 70496, 70504, 70505, 70506, 70511, 70512, 70513, 70514, 

70515, 70516, 70517, 70523, 70552, 70558, 70559, 70560, 70573, 70577, 70579, 70580, 

70581, 70582, 70583, 70584, 70585, 70586, 70621, 70633, 70644, 70646, 70647, 70659, 

70660, 70667, 70669, 70673, 70676, 70697, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70713, 

70717, 70718, 70719, 70720, 70726, 70728, 70729, 70740, 70746, 70752, 70762, 70763, 

70764, 70765, 70766, 70803, 70804, 70805, 70806, 70807, 70808, 70810, 70844, 70856, 

70858, 70859, 70866, 70867, 70881, 70882, 70883, 70902, 70903, 70908, 70932, 70933, 

70934, 70953, 70954, 70956, 70958, 70972, 70987, 70988, 70992, 71001, 71003, 71004, 

71007, 71023, 71024, 71025, 71027, 71044, 71045, 71046, 71082, 71083, 71100, 71142, 

71143, 71144, 71145, 71146, 71147, 71148, 71149, 71150, 71151, 71152, 71153, 71154, 

71164, 71173, 71174, 71175, 71176, 71177, 71183, 71187, 71188, 71196, 71198, 71199, 

71200, 71207, 71213, 71214, 71219, 71221, 71237, 71239, 71242, 71243 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

69574, 69672, 69696, 69750, 69862, 69863, 70002, 70141, 70142, 70143, 70144, 70145, 

70146, 70148, 70149, 70288, 70289, 70779, 70794, 70795, 70796, 70797, 70849, 70850, 

70877, 71115 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

69557, 69566, 69567, 69574, 69577, 69601, 69602, 69603, 69618, 69625, 69635, 69636, 

69637, 69639, 69643, 69671, 69679, 69680, 69696, 69701, 69702, 69717, 69750, 69751, 

69780, 69781, 69810, 69822, 69823, 69863, 69864, 69888, 69898, 69913, 69920, 69933, 

69934, 69935, 69965, 69974, 70014, 70015, 70025, 70027, 70028, 70037, 70044, 70045, 

70046, 70047, 70072, 70085, 70099, 70118, 70119, 70150, 70162, 70163, 70164, 70165, 

70166, 70167, 70168, 70169, 70171, 70173, 70184, 70194, 70209, 70211, 70212, 70216, 

70223, 70224, 70226, 70227, 70232, 70233, 70241, 70242, 70250, 70261, 70275, 70279, 

70287, 70293, 70315, 70317, 70323, 70337, 70342, 70355, 70356, 70374, 70380, 70400, 

70409, 70419, 70421, 70434, 70442, 70444, 70445, 70453, 70460, 70497, 70525, 70540, 

70541, 70553, 70561, 70574, 70575, 70576, 70587, 70619, 70620, 70627, 70630, 70631, 

70645, 70650, 70666, 70672, 70687, 70690, 70691, 70692, 70693, 70725, 70732, 70733, 

70741, 70748, 70749, 70767, 70780, 70781, 70793, 70794, 70795, 70796, 70797, 70798, 

70819, 70822, 70831, 70849, 70850, 70877, 70896, 70897, 70924, 70928, 70949, 70950, 

70951, 70952, 70993, 70997, 71002, 71005, 71006, 71008, 71016, 71017, 71020, 71021, 

71039, 71040, 71042, 71061, 71089, 71108, 71116, 71117, 71124, 71125, 71132, 71136, 

71137, 71138, 71157, 71165, 71171, 71180, 71190, 71192, 71194, 71195, 71204, 71212, 

71217, 71218, 71231, 71234, 71235, 71236, 71255 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

69626, 69627, 70042, 70091, 70092, 70117, 70158, 70482, 70799, 70800, 70982 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

69598, 69617, 69699, 69700, 69703, 69704, 69749, 69769, 69894, 69895, 69896, 69897, 

69914, 69949, 69998, 70017, 70033, 70034, 70092, 70093, 70135, 70136, 70137, 70153, 

70158, 70176, 70187, 70225, 70240, 70277, 70469, 70498, 70499, 70522, 70654, 70656, 

70658, 70714, 70738, 70750, 70759, 70845, 70855, 70884, 70885, 70886, 70887, 70888, 

70907, 70929, 70930, 70962, 71010, 71014, 71018, 71141, 71182, 71208, 71233 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

69826, 69940, 69962, 70036, 70170, 70239, 70259, 70376, 70397, 70398, 70503, 70821, 

70905, 70943, 70955, 71000, 71167, 71209 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

69520, 69523, 69525, 69531, 69533, 69536, 69540, 69548, 69764, 69787, 69809, 69891, 

69893, 69899, 69900, 69901, 69943, 70026, 70035, 70048, 70049, 70050, 70051, 70084, 

70152, 70213, 70214, 70215, 70248, 70281, 70393, 70418, 70447, 70470, 70472, 70485, 

70486, 70487, 70716, 70743, 70744, 70745, 70818, 70823, 70825, 70840, 70935, 71009, 

71029, 71031, 71063, 71064, 71065, 71066, 71067, 71068, 71069, 71070, 71071, 71072, 

71073, 71074, 71075, 71076, 71077, 71078, 71079, 71081 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

69783, 70129, 70500 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

70399, 70557 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

69521, 69522, 69590, 69674, 69676, 69860, 69886, 69932, 70354, 70370, 70371, 70410, 

70450, 70451, 70501, 70510, 70542, 70543, 70544, 70545, 70546, 70547, 70548, 70549, 

70550, 70551, 70622, 70623, 70624, 70625, 70626, 70661, 70662, 70815, 70841, 70854, 

71086, 71113 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

69519, 69541, 69542, 69543, 69544, 69545, 69546, 69547, 69549, 69672, 70116, 70437, 

70439, 70802, 70809, 70880, 70983, 70984, 71032, 71035, 71036, 71189 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

69697, 69806, 69807, 69808, 69826, 70029, 70030, 70031, 70032, 70102, 70282, 70474, 

70537, 70683, 70695, 70696, 70892, 70938, 70970, 70971, 71038 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

69517, 69525, 69526, 69527, 69528, 69529, 69530, 69532, 69534, 69535, 69537, 69538, 

69539, 69550, 69571, 69572, 69573, 69575, 69576, 69582, 69583, 69584, 69589, 69604, 

69605, 69606, 69607, 69608, 69609, 69610, 69611, 69612, 69613, 69614, 69615, 69616, 

69624, 69633, 69634, 69640, 69641, 69644, 69654, 69655, 69656, 69657, 69658, 69659, 

69660, 69662, 69663, 69664, 69665, 69666, 69667, 69668, 69669, 69673, 69686, 69687, 

69688, 69689, 69690, 69691, 69692, 69694, 69695, 69698, 69720, 69721, 69722, 69723, 

69724, 69725, 69726, 69752, 69753, 69754, 69755, 69756, 69757, 69758, 69759, 69760, 

69762, 69763, 69765, 69766, 69767, 69768, 69770, 69771, 69772, 69773, 69774, 69775, 

69777, 69782, 69784, 69785, 69787, 69792, 69793, 69794, 69801, 69802, 69803, 69804, 

69813, 69815, 69816, 69817, 69818, 69820, 69821, 69828, 69829, 69830, 69831, 69832, 

69833, 69834, 69843, 69844, 69847, 69848, 69849, 69850, 69851, 69856, 69857, 69858, 

69859, 69865, 69881, 69882, 69887, 69905, 69906, 69907, 69908, 69937, 69942, 69944, 

69967, 69968, 69969, 69970, 69971, 69972, 69973, 69975, 69976, 69980, 69991, 69994, 

69997, 69999, 70000, 70001, 70003, 70004, 70005, 70008, 70009, 70020, 70021, 70022, 

70023, 70052, 70053, 70057, 70074, 70077, 70078, 70079, 70080, 70081, 70082, 70089, 

70090, 70094, 70095, 70096, 70097, 70098, 70106, 70107, 70108, 70109, 70111, 70112, 

70114, 70115, 70125, 70128, 70130, 70131, 70139, 70151, 70160, 70161, 70174, 70177, 

70182, 70195, 70196, 70197, 70198, 70199, 70200, 70201, 70206, 70207, 70208, 70213, 

70214, 70215, 70220, 70234, 70235, 70236, 70237, 70238, 70246, 70252, 70257, 70258, 

70260, 70263, 70264, 70265, 70273, 70274, 70291, 70295, 70296, 70297, 70298, 70301, 

70302, 70303, 70306, 70316, 70331, 70332, 70333, 70334, 70335, 70338, 70339, 70343, 
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70347, 70352, 70353, 70360, 70361, 70364, 70365, 70366, 70368, 70377, 70382, 70386, 

70390, 70394, 70395, 70411, 70414, 70415, 70420, 70422, 70430, 70431, 70432, 70433, 

70435, 70446, 70452, 70458, 70459, 70461, 70463, 70464, 70473, 70479, 70488, 70489, 

70490, 70491, 70492, 70493, 70494, 70518, 70521, 70524, 70554, 70556, 70562, 70564, 

70566, 70567, 70588, 70589, 70590, 70591, 70592, 70593, 70594, 70595, 70596, 70597, 

70598, 70599, 70600, 70637, 70638, 70639, 70640, 70641, 70642, 70651, 70652, 70657, 

70663, 70664, 70665, 70668, 70671, 70677, 70678, 70680, 70681, 70682, 70685, 70686, 

70688, 70689, 70699, 70711, 70712, 70727, 70730, 70731, 70734, 70735, 70736, 70737, 

70743, 70744, 70745, 70751, 70753, 70754, 70755, 70756, 70757, 70758, 70760, 70761, 

70778, 70811, 70816, 70817, 70824, 70826, 70839, 70851, 70852, 70853, 70857, 70862, 

70863, 70864, 70865, 70868, 70878, 70879, 70904, 70921, 70922, 70939, 70940, 70941, 

70944, 70945, 70946, 70985, 70995, 71026, 71029, 71031, 71034, 71041, 71043, 71055, 

71062, 71084, 71085, 71090, 71126, 71127, 71140, 71155, 71159, 71160, 71162, 71163, 

71166, 71169, 71181, 71184, 71185, 71186, 71191, 71203, 71206, 71211, 71220, 71223, 

71224, 71225, 71226, 71227, 71228, 71229, 71230, 71232, 71241, 71244, 71247, 71248, 

71250, 71251, 71252 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

69520, 69523, 69525, 69862, 69872, 70188, 70229, 70245, 70373, 70379, 70508, 70509, 

70698, 70931, 70947, 70991, 71028, 71033 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

69921, 70989, 70990 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

69537, 69826, 70670, 71209 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

69551 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

69960, 70391 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

70055, 70056, 70222 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

69561, 69814, 69836, 69837, 69941, 70154, 70288, 70289, 70960 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

69518, 69524, 69675, 69799, 69845, 69846, 69931, 70228, 70344, 70471, 70565, 71022, 

71118, 71119, 71120, 71121, 71122, 71123, 71128, 71129, 71130, 71131, 71133, 71134, 

71135 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

70138, 70249, 70563, 70578, 70655, 70961 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

71111 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

69514, 69591, 69838, 69923, 69966, 70185, 70272, 70278, 70283, 70375, 70847, 70861, 

70936, 70937, 71030, 71161, 71172, 71178, 71179, 71222, 71240 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

69591, 70100, 70156, 70172, 70278, 70349, 70396, 70847, 70861, 70876, 70996, 71030, 

71091, 71092, 71172, 71178, 71179 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

69515, 69565, 69645, 69646, 69647, 69648, 69649, 69650, 69651, 69652, 69653, 69685, 

69729, 69788, 69912, 69963, 70073, 70134, 70254, 70255, 70256, 70304, 70481, 70568, 

70569, 70570, 70571, 70572, 70634, 70648, 70675, 70771, 70773, 70774, 70775, 70820, 

70833, 70870, 70871, 70948, 70963, 70964, 70967, 70968, 71254 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

69553, 69554, 69558, 69559, 69564, 69580, 69581, 69621, 69622, 69628, 69629, 69630, 

69670, 69678, 69681, 69682, 69683, 69684, 69716, 69727, 69728, 69730, 69731, 69732, 

69733, 69734, 69735, 69736, 69737, 69738, 69739, 69740, 69741, 69742, 69743, 69744, 

69745, 69746, 69747, 69748, 69786, 69788, 69789, 69796, 69825, 69853, 69854, 69855, 

69892, 69910, 69911, 69922, 69924, 69925, 69926, 69927, 69952, 69953, 69979, 69981, 

69982, 69983, 69992, 69993, 69995, 70006, 70007, 70038, 70073, 70120, 70121, 70122, 

70123, 70124, 70175, 70217, 70218, 70219, 70251, 70280, 70284, 70304, 70305, 70309, 

70310, 70311, 70312, 70313, 70320, 70326, 70327, 70328, 70329, 70330, 70345, 70346, 

70348, 70378, 70383, 70384, 70385, 70405, 70406, 70407, 70408, 70423, 70424, 70425, 

70426, 70427, 70428, 70448, 70449, 70467, 70468, 70478, 70481, 70483, 70484, 70507, 

70538, 70539, 70634, 70635, 70643, 70649, 70656, 70674, 70679, 70700, 70721, 70742, 

70769, 70770, 70772, 70776, 70777, 70784, 70785, 70786, 70787, 70789, 70790, 70791, 

70792, 70801, 70812, 70813, 70814, 70827, 70832, 70875, 70889, 70890, 70891, 70909, 

70910, 70911, 70912, 70913, 70914, 70915, 70916, 70917, 70918, 70919, 70920, 70923, 

70925, 70926, 70927, 70942, 70964, 70969, 70986, 71015, 71019, 71047, 71048, 71049, 

71050, 71051, 71052, 71053, 71056, 71057, 71058, 71059, 71060, 71080, 71087, 71088, 

71093, 71094, 71095, 71096, 71106, 71109, 71110, 71139, 71170, 71205, 71215, 71216, 

71238, 71245, 71246, 71249 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

70477 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Обробка фольклору, придатна для сценічного показу 

70828, 70829, 70830, 70835, 70836, 70838 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

70520 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

69565, 69567, 69811, 69942, 70042, 70091, 70132, 70157, 70186, 70194, 70226, 70356, 
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70525, 70739, 70800, 70830, 70837, 70848, 70935, 70985, 70999, 71092, 71158, 71221, 

71240 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

69533, 69536, 69537, 69556, 69558, 69559, 69586, 69587, 69588, 69598, 69599, 69600, 

69601, 69602, 69603, 69617, 69618, 69623, 69636, 69637, 69642, 69643, 69644, 69670, 

69678, 69693, 69699, 69700, 69701, 69702, 69703, 69704, 69723, 69777, 69788, 69800, 

69805, 69812, 69823, 69826, 69828, 69835, 69836, 69837, 69839, 69840, 69850, 69851, 

69862, 69879, 69890, 69902, 69915, 69943, 69949, 69952, 70017, 70027, 70028, 70033, 

70034, 70038, 70041, 70042, 70043, 70072, 70073, 70076, 70084, 70087, 70092, 70093, 

70110, 70111, 70113, 70132, 70153, 70175, 70176, 70178, 70180, 70181, 70187, 70189, 

70196, 70198, 70210, 70221, 70223, 70224, 70225, 70227, 70229, 70230, 70233, 70242, 

70251, 70261, 70273, 70274, 70277, 70288, 70289, 70304, 70314, 70320, 70337, 70359, 

70362, 70363, 70378, 70385, 70392, 70395, 70401, 70402, 70403, 70404, 70412, 70417, 

70424, 70449, 70478, 70481, 70482, 70495, 70498, 70499, 70522, 70525, 70563, 70565, 

70574, 70575, 70576, 70593, 70601, 70628, 70629, 70632, 70634, 70648, 70649, 70650, 

70656, 70658, 70674, 70675, 70695, 70696, 70722, 70723, 70725, 70732, 70733, 70737, 

70747, 70750, 70759, 70768, 70779, 70782, 70783, 70798, 70818, 70832, 70833, 70845, 

70846, 70860, 70870, 70874, 70907, 70937, 70950, 70959, 70960, 70964, 70965, 70966, 

70967, 70968, 70969, 70998, 71000, 71010, 71014, 71018, 71021, 71039, 71054, 71080, 

71103, 71104, 71106, 71107, 71112, 71114, 71116, 71117, 71124, 71125, 71126, 71127, 

71132, 71136, 71137, 71138, 71141, 71156, 71171, 71192, 71193, 71194, 71195, 71196, 

71197, 71201, 71204, 71205, 71208, 71210, 71217, 71218, 71221, 71236, 71238, 71245, 

71246, 71249, 71254, 71255 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

69861, 70013, 70133, 70416, 70629, 70694, 70869 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

69516, 69562, 69568, 69569, 69570, 69585, 69586, 69587, 69588, 69590, 69599, 69600, 

69601, 69602, 69603, 69619, 69620, 69623, 69642, 69644, 69677, 69707, 69708, 69709, 

69710, 69711, 69712, 69713, 69778, 69779, 69800, 69805, 69823, 69824, 69839, 69840, 

69841, 69842, 69863, 69884, 69885, 69889, 69902, 69919, 69943, 69950, 69989, 69990, 

70018, 70019, 70041, 70058, 70059, 70060, 70061, 70062, 70063, 70065, 70066, 70067, 

70068, 70069, 70070, 70071, 70075, 70084, 70087, 70113, 70126, 70127, 70178, 70181, 

70184, 70189, 70190, 70191, 70192, 70193, 70210, 70211, 70212, 70221, 70230, 70231, 

70233, 70242, 70248, 70285, 70286, 70299, 70314, 70322, 70323, 70324, 70325, 70357, 

70358, 70359, 70401, 70402, 70403, 70404, 70412, 70441, 70536, 70555, 70601, 70608, 

70609, 70610, 70611, 70612, 70613, 70614, 70615, 70616, 70617, 70618, 70636, 70684, 

70747, 70842, 70846, 70872, 70873, 70874, 70893, 70894, 70895, 70906, 70957, 70965, 

70966, 70974, 70975, 70976, 70977, 70978, 70979, 70980, 70981, 70994, 70998, 71011, 

71012, 71013, 71037, 71054, 71097, 71098, 71099, 71101, 71102, 71105, 71107, 71112, 

71171, 71192, 71193, 71194, 71195, 71197, 71202, 71253 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

70013 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

69598, 69693, 69696, 69812, 69867, 69868, 69869, 69870, 69871, 69873, 69874, 69875, 

69876, 69877, 69878, 69879, 69880, 69955, 69956, 69957, 69958, 69959, 70039, 70221, 

70266, 70267, 70268, 70269, 70270, 70271, 70519, 70526, 70527, 70528, 70529, 70530, 

70531, 70532, 70533, 70534, 70535, 70950, 70973, 71114, 71115 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

69811, 69915, 69945, 69947, 70103, 70155, 70381, 70837, 71158 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

69540, 70392, 70602, 70603, 70604, 70605, 70606, 70607, 70653, 70860 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

69590, 69625, 69643, 69823, 70043, 70099, 70417, 70495, 70500, 70683, 70736, 70782, 

70783, 70898, 70899, 70900, 70901, 71255 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

70520 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 70140, 70141, 70142, 70143, 70144, 70145, 70146, 
70147, 70148, 70149, 70973, 70974, 70975, 70976, 
70977, 70978, 70979, 70980 

Author Julia (псевдонім) 70951, 70952 
Earls (псевдонім) 69553, 69554 
Illaria, Ілларія (псевдонім) 70949 
IMIRA (псевдонім) 71080, 71080 
Joseph Terziev (псевдонім) 70942 
KiRA MAZUR (псевдонім) 69580, 69581, 69621 
Laliko (псевдонім) 70875 
Lilika (псевдонім) 71095 
MALIKA (псевдонім) 70832 
Quick (псевдонім) 71019 
Serge Udalin  (псевдонім) 69646 
Serge Udalin (псевдонім) 69652, 69653 
Shain Lee (псевдонім) 69622, 70813, 70814 
TEF PALANS (псевдонім) 70480 
Timory (псевдонім) 70423 
Udalin Project (псевдонім) 69645, 69647, 69648, 69649, 69650, 69651 
US ep. Laving Tetiana, Татьяна Ляван (псевдонім) 70158 
А.П. (псевдонім) 70525 
Абрамова Людмила Сергіївна 70197 
Абрамович Антон Олексійович 70479, 70945 
Авєріна Владлєна Ігорівна 69932 
Авраменко Валентина Іванівна 69724 
Авраменко Дмитро Сергійович 70729 
Авраменко Ольга Валентинівна 69908, 70234 
Адаб Мухамед 71251 
Адамовська Наталя Володимирівна 70499 
Адольф Іван Іванович 70085 
Азаренко Юлія Миколаївна 70712 
Акбаш Катерина Сергіївна 69908, 70234 
Аксьонов Сергій Вікторович 69913 
Акулов Артем Сергійович 70294 
Александр Калиостров (псевдонім) 71167 
Алексєєва Ольга Андріївна 69534, 69535 
Алексіюк Ігор Леонтійович 70972 
Алёна Жемчуг (псевдонім) 70284 
Алієв Ельдар Ігорович 70292 
Алішер Анна Вікторівна 70284 
Аль-Шаргі Фахд Мунасер 69609 
Андреєв Артем Сергійович 69685, 70820 
Андрей Восточный (псевдонім) 69853, 69854 
Андрієвська Яніна Павлівна 69806, 69808, 70029, 70030, 70032 
Андрієнко Наталія Миколаївна 69612 
Андрій МКовальчук (псевдонім) 70821 
Андрійченко Жанна Олегівна 69768 
Андрощук Геннадій Олександрович 70057 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 69564, 69565 
Анжей Барський (псевдонім) 70315 
Анісімов Микола Вікторович 70817 
Анісімова Лідія Леонідівна 69969 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анісімова Ольга Вікторівна 70625 
Аніщенко Галина Юріївна 69764 
Антоненко Надія Василівна 70302 
Антонець Олександр Петрович 70815 
Антонець Яна Юріївна 69966 
Антонова Анна Борисівна 71021 
Апостол Сергій Юрійович 70024 
Арешкович Алла Олександрівна 69759 
Арешонков Віталій Володимирович 70249 
Аристова Людмила Сергіївна 71042 
Артем'єв Андрій Владиславович 70200 
Артеменко Артем Миколайович 70010, 70011, 70012 
Артеменко Марина Сергіївна 71222 
Артеменко Оксана Сергіївна 71222 
Артур D.A.S. (псевдонім) 71204 
Артюх Роман Володимирович 70719, 70720 
Артюх Світлана Миколаївна 70077 
Артюхова Олена Анатоліївна 69567 
Артьоменко Максим Сергійович 71239 
Артьомов Андрій Олександрович 70958 
Асаєвич Наталія Миколаївна 70458 
Астахова Валентина Іларіонівна 69851 
Астахова Катерина Вікторівна 69850, 69851 
Аугунас Сабіна Валеріївна 70651, 70652 
Афанасьєв Олександр Сергійович 69639 
Афанасьєва Людмила Василівна 69635 
Афонін Сергій Васильович 70174 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 69768 
Бабарицький Дмитро Володимирович 70944 
Бабина Олена Євгенівна 70631 
Бабич Людмила Миколаївна 70302 
Бабич Надія Денисівна (псевдонім) 71118, 71119, 71120 
Бабич Тарас Петрович 70637 
Бабченко Ігор Олександрович 70740 
Багрієнко Анастасія Юріївна 70355, 70356 
Багрій Ігор Димитрович 70154 
Багрій Ярослав Вадимович 70511 
Бадаві Мохамед 71033 
Бадьїн Іван Юрійович 70461, 70731 
Бажан Людмила Іванівна 70074 
Базилюк Антоніна Василівна 70302 
Базильська Олена Василівна 70794, 70795 
Базюк Святослав Володимирович 70846 
Байок Веніамін Володимирович 70105 
Бакал Віталій Павлович 70181 
Бакрадзе Зураб Багратович 70188 
Бакулевський Володимир Леонідович 70360 
Балабай Валерій Іванович 70556 
Балан Олександр Сергійович 70566 
Балашов Дмитро Валерійович 70189, 70190, 70191, 70192, 70193 
Баліцький Віктор Віталійович 70856 
Балута Ірина Анатоліївна 70352, 70353 
Балюк Ласма Арнольдівна (Ласма) 70485, 70486, 70487 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна 70589 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

723 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бальоха Альона Сергіївна 69632 
Бараненко Олексій Валерійович 69832 
Баранник Анастасія Станіславівна 71039 
Баранов Вячеслав Вікторович 71029 
Баранова Інна Іванівна 70095 
Барановська Марія Олександрівна 71215, 71216 
Барановська Ольга Петрівна 70221 
Баранцова Ірина Олександрівна 70089 
Бараш Юрій Савелійович 70294 
Баришев Юрій Володимирович 71024 
Баришевська Інна Володимирівна 69695, 70215 
Барна Ольга Василівна 71069 
Бартковський Ігор Ілліч 70960 
Барчук Володимир Михайлович 70679 
Бас-Юрчишин Мар'яна Андріївна 70415 
Бахтізіна Світлана Іванівна 71177 
Бахур Еліна Валентинівна 70960 
Бац Лєна Іванівна 70592 
Бебко Валерій Павлович 71056, 71057 
Бедюх Олександр Радійович 70501 
Безкоровайна Людмила Георгіївна 70013 
Безпала Юлія Олександрівна 70095 
Безуглий Артем Олександрович 70302 
Беляєва Анна Андріївна 71242, 71243 
Белякова Вікторія Павлівна 69969 
Бенциановський Олексій Григорович 70417 
Бердник Ольга Георгіївна 70464 
Берегова Наталія Петрівна 70429 
Березенська Світлана Михайлівна 69688 
Березницький Євген Олегович 70924 
Беренок Олександр Григорович 71219 
Бермудес Діана Валеріївна 71166 
Бернадська Ніна Іванівна 71067 
Бєлих Артем Олександрович 71217 
Бєлікова Вікторія Вікторівна 70641, 70642 
Бєлозьорова Оксана Валеріївна 69760 
Бєляєв Ігор Сергійович 70558 
Бєляєва Олена Миколаївна 69843, 69844 
Бикова Катерина Іванівна 71078 
Бисько Володимир Олексійович 69599 
Бицько Оксана Костянтинівна 71063, 71077 
Бичков Ігор Олександрович 70474 
Бібик Юлія Миколаївна 70302 
Бігун Оксана Миколаївна 70624 
Біланюк Сергій Віталійович 70320 
Білецька Елеонора Миколаївна 70339 
Білко Тетяна Миколаївна 70488, 70489, 70490, 70491, 70492, 70493, 70494 
Біляєва Ірина Миколаївна 70453 
Білякович Олег Миколайович 69775 
Бічуков Андрій Васильович 70396, 71168 
Бобришева Наталя Миколаївна 70734 
Бовкун Ольга Олександрівна 70359 
Богатирьова Ірина Миколаївна 71070 
Богач Юрій Володимирович 70700 
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Богданенко Олександр Борисович 70996, 70997, 71171, 71172 
Богданець В'ячеслав Анатолійович 69907 
Богданович Володимир Юрійович 70826 
Богдановська Надія Василівна 70621 
Богиня Едуард Олександрович 70151 
Богиня Костянтин Олександрович 70395 
Богомолець Ольга Вадимівна 70693 
Богуш Микола Ефремович 70658 
Божик Галина Миколаївна (Софія Бойко) 70317 
Божко Наталія Михайлівна 70451 
Бойко Ганна Мефодіївна 70868 
Бойко Григорій Васильович 69905 
Бойко Ксенія Леонідівна 70734 
Бойко Микола Павлович 70343 
Бойко Наталія Віталіївна 70302 
Бойко Наталія Іванівна 69905 
Бойко Оксана Іванівна 70880 
Бойко Олександр Вікторович 70843 
Бойко Олександр Дмитрович 70333 
Бойченко Кирило Юрійович 70621 
Бойченко Сергій Валерійович 71043 
Бойчук Андрій Вячеславович 70740 
Бойчук Олександр Васильович 69513 
Бокач Руслан Євгенійович 70520 
Болотов Олексій Олександрович 69884, 70994 
Боляновская Алла Анатолієвна (Боляновская Алла 
Анатольевна) 

70633 

Большаков Володимир Іванович 70008, 70009 
Бондаренко Марина Володимирівна 69964 
Бондаренко Олександр Федорович 70816, 70879 
Бондаренко Сергій Анатолійович 69964 
Бондаренко Тарас Григорович 70933, 70934 
Бондаренко Юрій Вікторович 69555 
Бондарчук Геннадій Вадимович 69816 
Бондарь Валерія Іванівна 69756 
Боняр Світлана Михайлівна 70630, 70631 
Борис Байков (псевдонім) 69962 
Борисенко Іван Миколайович 69916 
Борисенко Наталія Михайлівна 69632 
Борисова Єва Елемирівна 71128 
Бориченко Олена Володимирівна 69589 
Борищук Володимир Олександрович 70651, 70652 
Боровик Наталія Антонівна 70302 
Бородіна Валерія Вадимівна 70210, 70314 
Борц Ігор Львович 69947 
Борщевський Віктор Валентинович 70415 
Босенко Василь Васильович 69568, 69569, 69570 
Бохенко Артем Володимирович 69950 
Бочарова Ірина Анатоліївна 70765 
Бочковський Андрій Петрович 70334 
Бояр Андрій Олексійович 69944 
Бояркіна Любов Вадимівна 70453 
Бражник Костянтин Олександрович 69801, 69802 
Браун Єва Ласловна 71134 
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Бредіхін Володимир Михайлович 71113 
Брезинський Дмитро Ігорович 70636 
Бригинець Яна Віталіївна 70520 
Бринцова Світлана Сергіївна 69828, 69829 
Брусіловська Влада Вадимівна 70834 
Брюханова Наталія Олександрівна 70264 
Бугров Олександр Валентинович 70365 
Будзинський Микола Петрович 70181, 71192, 71193, 71194, 71195 
Будник Вікторія Анатоліївна 70630 
Букрєєва Ірина Вікторівна 69635 
Буленок Світлана Миколаївна 69968 
Буліч Олександр Юрійович (SASHA BOOLE) 70843 
Бульбінський Анатолій Станіславович (Гордійчук) 70981 
Бур'ян Катерина Олександрівна 70459, 70464 
Бурак Марія Василівна 70961 
Бураков Валерій Віталійович 69814 
Бураков Віталій Вікторович 69814 
Бураков Денис Віталійович 69814 
Бурау Надія Іванівна 69592 
Бурбика Михайло Михайлович 70003, 70004 
Бурда Михайло Іванович 71071 
Бурдейна Вікторія Михайлівна  70079 
Бурла Олена Костянтинівна 71121, 71122 
Бурлаков Михайло Вікторович 70132, 71221 
Бурляй Аліна Павлівна 70447 
Бурляй Галина Леонідівна 69764 
Бурмак Андрій Петрович 69803, 69804 
Буряк Марина Валеріївна 70712 
Буряк Ольга Григорівна 69556 
Бусько Катерина Андріївна 69969 
Бутко Володимир Іванович 69574 
Бучик Сергій Степанович 70440 
Бушин Микола Іванович 70521 
Буяк Богдан Богданович 70862 
Буяк Надія Андріївна 69784, 69785 
Важинський Федір Анатолієвич 70415 
Валера Камертон (псевдонім) 71094 
Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна 70112 
Вандін Євгеній Валерійович 71198, 71199 
Варениця Павло Сергійович 70507 
Вархол Роман Степанович 71137 
Васецький Микола Генадійович 70300 
Василенко Наталія Вадимівна 69810 
Василинчук Віктор Іванович 70249, 70961 
Василишин Андрій Миколайович 69778, 69779 
Василишин Роман Дмитрович 69752, 69758 
Васильєв Михайло Олексійович 69803, 69804 
Васильєва Катерина Олегівна 70499 
Васильєва Лідія Михайлівна 71031 
Васютик Віталій Миронович 70025 
Васьків Микола Степанович 70362, 70363 
Ватульова Антоніна Леонідівна 70234 
Ваха Анна Олександрівна 70251 
Ваценко Анжела Володимирівна 70220 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

726 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Ващенко Світлана Михайлівна 70511 
Ващук Наталія Федорівна 70181 
Вдовиченко Володимир Олексійович 70510 
Великочий Володимир Степанович 70198 
Величко Володимир Леонідович 69939 
Величко Максим Володимирович (Inside the Sound) 70675 
Величко Олег Миколайович 69579 
Велігура Антон Володимирович 69541, 69545 
Вельдман Юліана Сергіївна 69953 
Вембер Вікторія Павлівна 71069 
Венгер Алла Вікторівна 70587 
Венгер Євген Федорович 70343 
Верба Артур Віталійович 70183 
Вергал Ксенія Юріївна 70939, 70941 
Вергель Тетяна Леонідівна 70403 
Вергунов Віктор Анатолійович 70851, 70852, 70853 
Веренікін Олексій Михайлович 69585, 69586, 69587, 69588 
Верещагін Вячеслав Леонідович 70815 
Вероніка Зілінська (псевдонім) 69617, 69618 
Вертюх Ярослав Андрійович 69923 
Верцімаха Олег Ярославович 70040 
Ветютнева Наталія Олександрівна 69782 
Виженко Євген Євгенійович 70735 
Виніченко Світлана Миколаївна 70722 
Вишневська Лілія Іванівна 70090, 71034 
Вишня Наталія Георгіївна 70643 
Відаль Віталі Свєтіславович 71040 
Віктор Вальд (псевдонім) 71016 
Вікторія Скуратовська-Кравченко (псевдонім) 70714, 70928, 70929, 70930 
Віра Каморіна-Штих (псевдонім) 70769, 70770, 70771, 70772, 70773, 70774, 70775, 

70776, 70777 
Вітинська Віра Володимирівна 69864 
Вітько Олександр Миколайович 70882, 70883 
Владимирський Ігор Анатолійович 70306 
Власенко Тетяна Анатоліївна 70335 
Власенко Юрій Григорович 70134 
Власов Владислав Олегович 70103 
Власова Валентина Петрівна 70631 
Внуков Юрій Миколайович 69767 
Внукова Наталія Миколаївна 69768 
Вовк Валентин Михайлович 71176 
Вовканич Степан Йосипович 70414 
Вожегова Раїса Анатоліївна 70453 
Вознюк Ганна Віталіївна 70470, 70471, 70472 
Войтенко Володимир Іванович 69883, 70908 
Войтенко Ольга Михайлівна 69626 
Войтко Вікторія Володимирівна 69916, 70844 
Войтович Ігор Станіславович 71133 
Войченко Тетяна Олександрівна 70631 
Волков Володимир Петрович 70235, 70236, 70237, 70238 
Волков Сергій Леонідович 70619, 70620 
Володько Ольга Василівна 69774 
Волонтир Людмила Олексіївна 70938 
Волошко Анатолій Васильович 69801, 69802 
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Волошко Світлана Михайлівна 69803, 69804, 70306 
Волощук Денис Вікторович 70301 
Волчук Володимир Миколайович 70008, 70009 
Воркут Тетяна Анатоліївна 70802, 70807, 70809 
Воробйов Генадій Петрович 70826 
Воробйов Леонід Володимирович 70904 
Воробйов Максим Васильович 70866 
Воробйова Марія Володимирівна 70987 
Воронов Михайло Олександрович 70673 
Воронцов Борис Сергійович 70762, 70763, 70764, 70765, 70766 
Воронцов Сергій Борисович 70762 
Вязьмітінов Олег Ігорович 70740 
Габрель Марта Степанівна 70414 
Габрель Микола Михайлович 70160, 71220 
Габрієль Мирон Володимирович 70437 
Гавкалова Наталія Леонідівна 70335 
Гаврилов Леонід Гаррійович 71205 
Гаврилюк Ірина Михайлівна 71032 
Гаврилюк Роман Олександрович 70644 
Гавріков Леонід Георгійович 69599 
Гаджиріга Іван Сергійович 71025 
Гай Олександр Валентинович 70597 
Гайдаєнко Юрій Васильович 70668 
Гайден Владислав Леонідович 70436 
Галат Марина Владиславівна 70598, 70599 
Галик Ярослава Іванівна 70337 
Галиця Ігор Олександрович 69640, 71206 
Галкін Сергій Олександрович 70086 
Гамеляк Ігор Павлович 70301 
Ганенко Марія Сергіївна 70577 
Ганієв Еміль Азізага 70643 
Ганіч Ліра Рашитівна 70283 
Гапєєв Леонід Володимирович 70625 
Гапотій Віктор Дмитрович 69654, 69655, 69656, 69657, 69658, 69659, 69660, 

69663, 69664, 69665, 69666, 69667, 69668, 70562 
Гарбар Сергій Пилипович 69928, 69929, 69930 
Гарбаренко Євген Степанович 70483, 70484 
Гармідер Лариса Дмитрівна 69633, 69634 
Гарькавая Ольга Валентинівна 70628 
Гаспарян Анаіт Гагіковна 70424 
Гвоздецький Андрій Анатолійович 70139 
Гейко Валентина Василівна 69833 
Гелюх Олександр Олександрович 69966 
Герасименко Лариса Олександрівна 70207 
Герасименко Олександр Олександрович 70412 
Гербич Людмила Анатоліївна 69969 
Гере Юлій Павлович 71200 
Герук Яна Вячеславівна 71099 
Герцик Віра Анатоліївна 69543, 69544 
Гессе Єлизавета Миколаївна 71087, 71088 
Гирич Ігор Борисович 70224 
Гівентарь Дмитро Маркович 71219 
Гільберг Тетяна Георгіївна 71062 
Гінкевич Оксана Валентинівна 70778, 71244 
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Гінкул Наталя Юріївна 70674 
Гладій Катерина Вікторівна (Kate Miracle) 69789 
Гладкий Едуард Григорович 70970, 70971 
Гладченко Лідія Петрівна 70655 
Глазунов Богдан Вікторович 70724, 70725 
Глазунов Дмитро Олегович 69964 
Глебова Наталя Іванівна 69635 
Глемба Іван Павлович 70184 
Глинська Людмила Федорівна 69635 
Глубокий Валентин Миколайович 69969 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 71128 
Гнатюк Богдан Анатолійович 70381 
Гнатюк Лілія Романівна 70795, 70796, 70797, 70850 
Гнєдаш Сергій Вікторович 70128, 70282 
Гнисюк Наталія Анатоліївна 69856, 69857, 69858, 69859 
Гнучій Юрій Борисович 70597 
Гоблик Володимир Васильович 71220 
Говорнян Лілія Серафимівна 71121, 71122, 71123 
Говоруха Марія Олександрівна 70651, 70652 
Говсєєв Дмитро Олександрович 71169 
Гогайзель Сергій Леонідович 70476 
Годиш Павло Іванович 69948 
Годунок Леонід Якимович 70474 
Голешов Руслан Олегович 70138 
Голійчук Богдан Васильович 70753 
Голійчук Марія Володимирівна 70753 
Голобородько Віталій Миколайович 69513 
Голованчук Ігор Павлович 69939 
Головенець Микола Максимович 70001 
Головко Ігор Геннадійович 69948 
Головня Сергій Володимирович 70715 
Головченко Тетяна Олександрівна (Tania BerQ) 71139 
Голуб Геннадій Анатолійович 70590, 70591 
Голунов Анатолій Іванович 70352, 70353 
Голяніщев Максим Олександрович 70689 
Гоменюк Сергій Іванович 70465, 70466 
Гончар Ганна Іванівна 70106 
Гончар Лариса Анатоліївна 69633, 69634 
Гончар Микола Сергійович 70683 
Гончар Наталя Выкторівна 69767 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 69720, 70110, 70111 
Гончарук Ігор Анатолійович 71209 
Гора В'ячеслав Анатолійович 69997 
Горащенко Володимир Володимирович 69862 
Горбатих Роман Ігорович 70422 
Горбач Світлана Олексіївна 70743 
Горбачик Андрій Петрович 69534, 69535 
Гордієнко Владислав Віталійович 70989 
Гордієнко Тетяна Богданівна 69579 
Гордієнко Тетяна Миколаївна 69969 
Горецька Наталія Вікторівна 69828 
Горинь Ольга Павлівна 69598 
Горобінська Ірина Владиславівна 70302 
Горовий Дмитро Анатолійович 70450 
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Горошкова Лідія Анатоліївна 70235, 70236, 70237, 70238 
Гошовська Валентина Василівна 70302 
Гранатуров Володимир Михайлович 71026 
Грандюк Андрій Іванович 71142, 71143 
Грановська Людмила Миколаївна 70453 
Гребенюк Максим Васильович 70252 
Гребенюк Сергій Миколайович 70462, 70466 
Гребченко Микола Васильович 70595 
Гречаний Сергій Олександрович 69989, 69990 
Грибан Григорій Петрович 70162, 70163, 70164, 70165, 70166, 70167, 70168, 

70169 
Григор'єва Ольга Вадимівна 71090 
Григорій Ходос (Grygoriy Khodos) 70791 
Григорук Лариса Володимирівна 70990 
Григорук Юлія Миколаївна 70652 
Гринів Олег Іванович 71132 
Гринь Володимир Григорович 70736 
Гриньова Анна Володимирівна 71010 
Грисюк Юрій Сергійович 70802, 70807, 70809 
Гриценко Валерій Григорович 70659, 70660 
Грицина Ігор Миколайович 70811 
Грицина Наталія Іванівна 70811 
Грициняк Олег Ігорович 70048, 70049, 70050, 70051 
Гришко Олександр Дмитрович 69765 
Грищак Віктор Захарович 70462, 70466 
Грінченко Віктор Григорович 70818 
Грітченко Ірина Анатоліївна 69721, 69722, 69723 
Громко Тетяна Василівна 70751 
Грубащук Євген Сергійович (Orbion) 70408 
Груздо Ірина Володимирівна (tigralwovna) 69996 
Груша Володимир Михайлович 69631 
Грушецький Сергій Миколайович 69763 
Губченко Тетяна Дмитрівна 70459, 70464 
Гузема Валерія Михайлівна 70601 
Гуйванюк Інеса Степанівна (псевдонім) 71118, 71119, 71120 
Гулий Олексій Миколайович 70969 
Гуляєва Оксана Станіславівна 69707, 69708, 69709, 69710, 69711, 69712, 69713 
Гумінський Юрій Йосипович 70292 
Гунішев Віктор Володимирович 69557 
Гупан Нестор Миколайович 71076 
Гуренко Станіслав Іванович 70843 
Гуржій Андрій Миколайович 71133 
Гусак Алла Миколаївна 69888 
Гусак Олександр Васильович 71192, 71193, 71194, 71195 
Гусаріна Наталія Вікторівна 71181, 71184, 71185, 71186 
Гусач Сергій Сергійович 70513, 70517 
Гусєва Вікторія Володимирівна 70318 
Гусєва Марія Олександрівна 70414 
Гутор Тарас Григорович 70902 
Гуторов Євгеній Володимирович 71044 
Гуцалюк Олена Ігорівна 70302 
Гуцол Лариса Петрівна 70841 
Гуцул Володимир Васильович 70876 
Гушак Галина Володимирівна (Міколяш Галина, 
Галка, Jaan, Г.Миколяш) 

70073 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

730 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Давиденко Вадим Юрійович 70332 
Давиденко Ганна Миколаївна 70332 
Давидова Юлія Володимирівна 70182 
Давидюк Людмила Володимирівна 71078, 71079 
Давидюк Микола Іванович 70445 
Давшан Олександр Федорович 71245, 71246, 71254 
Дакіні Адріана Олександрівна 70684 
Даная Дар'я Володимирівна (Дар'я Даная) 71238 
Данилевська Оксана Миколаївна 71075 
Даниленко Георгій Миколайович 69761 
Данкович Наталія Олександрівна 71169 
Данькевич Оксана Степанівна 70712 
Даценко Віта Василівна 71163 
Дворецький Сергій Борисович 69643 
Дебрецені Оніка Олександрівна 71131 
Делечук Сергій Миколайович 70391 
Дем'янюк Марія Борисівна 70497, 70498 
Демедюк Ольга Петрівна 71220 
Демещенко Віолета Валеріївна 70824, 70825 
Демиденко Анастасія Юріївна 69965 
Демиденко Ганна Петрівна 70092, 70093 
Демченко Володимир Васильович 71220 
Демченко Григорій Васильович 70698 
Демчук Сергій Васильович 70644 
Демьянюк Людмила Іванівна 70219 
Денисенко Євген Михайлович 70810 
Денисенков Володимир Михайлович 70799, 70800 
Денисенкова Наталія Володимирівна 70799, 70800 
Денисюк Ігор Олександрович 71235 
Денісова Дар'я Данилівна 70657 
Дергачев Вячеслав Борисович 71171, 71172 
Дергачов Володимир Андрійович 70717, 70718, 70719, 70720 
Дергачов Вячеслав Борисович 70996, 70997 
Дериховська Вікторія Ігорівна 70298 
Деркач Сергій Валентинович 70474 
Дешко Валерій Іванович 69784, 69785 
Джадан Роман Вікторович 69661 
Джен Коруна (псевдонім) 70397, 70398 
Дзяк Георгій Вікторович 71252 
Дзьобко Ірина Петрівна 69934, 69935 
Диба Олександр Михайлович 69887 
Диких Олександр Вікторович 71192, 71193, 71194, 71195 
Димов Олександр Миколайович 70453 
Дичківська Ілона Миколаївна 71081 
Дібрівний Олесь Андрійович 69717 
Діденко Роман Федорович 70421 
Дідиченко Ірина Михайлівна 70128, 70129 
Дмитренко Оксана Юріївна 70522 
Дмитренко Світлана Володимирівна 70083 
Дмитречко Володимир Михайлович 70290 
Дмитриченко Микола Федорович 69775 
Дмитрієв Ілля Андрійович 70201 
Дмитроца Леся Павлівна 71187, 71188 
Добровольський Віктор Юрійович 70474 
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Добросинець Ярослав Вікторович 70183 
Довгань Дмитро Анатолійович 70052, 70053, 70125 
Довгий Ігор Леонідович 71022 
Догадайло Яна Вікторівна 70452 
Долгов Роман Валентинович 69644 
Долженко Віталій Вікторович 70075 
Долина Лілія Андріївна (Леда) 70091 
Долінська Наталія Миколаївна 70316 
Дон Володимир Йосипович 71028 
Дородних Вікторія Дмитрівна 71183 
Доронченко Станіслава Олексіївна 70327 
Дорохов Дмитро Сергійович 70179 
Дорошук Ганна Анатоліївна 70711, 70716 
Дорубець Андрій Дмитрович 70386 
Доценко Наталія Володимирівна 70202, 70205 
Доценко Оксана Вікторівна 70101 
Драгомиров Леонард Каролевич 69838 
Драченко Ярослав Петрович 70844 
Дроздов Олексій Леонідович 71250, 71251, 71252 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 70054 
Дроздовський Дмитро Ігорович 71136 
Дронов Володимир Миколайович 70340 
Дубенко Андрій Євгенович 69866 
Дубін Руслан Анатолійович 71084 
Дубініна Марина Вікторівна 70743, 70744, 70745 
Дубосарський Віктор Рудольфович 70154 
Дубров Юрій Ісайович 70008, 70009 
Дубровський Павло Вячеславович 70218 
Дудник Алла Олексіївна 70597 
Дудник Олександр Михайлович 70988 
Дунаєв Дмитро Володимирович 70970 
Дурдиєв Євгеній Назарович 70942 
Дутчак Олена Іванівна 70198 
Духницький Володимир Богданович 69905 
Душечкіна Наталія Юріївна 69720, 70109 
Дядюн Тетяна Валеріївна 70095 
Дячук Анна Петрівна 71111 
Дьяченко Дмитро Вікторович (Даянанда Гірі) 71157 
Евгений Юхница (псевдонім) 70538, 70539 
Еркенов Хусейн Салаватович 71161 
Єва Резник (псевдонім) 70239 
Євгеній Юхниця (псевдонім) 71180 
Євдокимов Микола Олександрович 69531, 69532, 69533, 69536, 69537 
Євстратенко Андрій Сергійович 71178, 71179 
Євсюков Тарас Олексійович 70600 
Євтушенко Дмитро Вячеславович 69555 
Єгоричева Світлана Борисівна 70754, 70755, 70756, 70757 
Єгоров Олексій Борисович 70985 
Ємельянова Мар'яна Вікторівна 70107 
Ємець Сергій Якимович 70508, 70509 
Єремєєв Володимир Сергійович 71023 
Єресов Володимир Іванович 70131, 71090 
Єрмолаева Ольга Ярославівна 69642 
Єршова Ніна Михайлівна 69686, 69687 
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Єрьомін Ігор Яковлевич 70970 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 70257 
Єскін Сергій Олександрович 70783 
Єфімов Дмитро Володимирович 70409 
Жевжик Євген Григорович 70105 
Жевлаков Костянтин Вячеславович 70290 
Железнов Костянтин Ігоревич 70294 
Железняк Олексій Павлович 69681, 69682, 69683, 69684, 69922, 70310, 70311, 

70312, 70313, 71058, 71059, 71060 
Желіба Олександр Володимирович 70331 
Желтобрюхов Володимир Юрійович 69677 
Желуденко Крістіна Володимирівна 70031 
жИва (псевдонім) 70393 
Живора Наталія Василівна 70712 
Жижченко Наталія Олександрівна 69730, 69731, 69732, 69733, 69735, 69740, 69745, 

69746 
Жилкін Євген Владиславич 70740 
Жук Сергій Якович 70945 
Жукова Олександра Андріївна 70656 
Жулин Ольга Володимирівна 70302 
Журавель Сергій Петрович 70402 
Журавльов Євген Миколайович 70988 
Заблоцький Антон Григорович 70881 
Заболотний Олександр Миколайович 70294 
Загляда Іван Михайлович 69984, 69985, 69986, 69987, 69988, 70676 
Загорій Гліб Володимирович 70651, 70652, 70739 
Загороднюк Павло Олексійович 70354 
Загребельна Ніна Іванівна 69764 
Задонський Олександр Ілліч 70086 
Задорожня Оксана Леонідівна 70646, 70647 
Зайцев Андрій Володимирович 70200, 70208, 70220 
Зайцева Тетяна Олексіївна 70677, 70678 
Зайченко Віта Вікторівна 70173 
Зайченко Олексій Григорович 69517 
Залуцький Іван Романович 70415 
Замуреєнко Сергій Олександрович 70299 
Запорожець Вікторія Миколаївна 70410 
Запорожець Юлія Сергіївна 69912 
Запорощук Валентин Анатолійович 69516 
Заремба Ольга Миколаївна 69984, 69985, 69986, 69987, 69988, 70676 
Зархін Марк Григорович 70957 
Засєкін Дмитро Олександрович 71073, 71074 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 71073, 71074 
Затока Світлана Анатоліївна 70307, 70308 
Захарко Вікторія Петрівна 70437 
Захарченко Вікторія Петрівна 70495 
Захарченко Віталій Іванович 69607, 69608, 69609, 69610, 69611, 69612, 69613, 

69614, 69615 
Захарченко Наталя Вячеславівна 69607, 69615 
Збарська Анна Василівна 69753, 70593 
Збарський Василь Кузьмович 69753, 69754, 70592, 70593 
Звєрєва Валерія Валеріївна 70200 
Зельдіч Вадим Еммануїлович 70138 
Зенін Сергій Сергійович 70502 
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Зенова Марина Володимирівна 70501 
Зибіна Тамара Миколаївна 70697 
Зийоєва Маріанна Олегівна 70138 
Зикань Христина Імрівна 71134 
Зіль Артем Валерійович 70792, 71014, 71015 
Злидник Юрій Романович 70415 
Змаженко Олег Миколайович 70187, 70759 
Золотаревський Тарас Миколайович 69558, 69559 
Зорін Захар Якович 69672 
Зоценко Ірина Миколаївна 70058, 70059, 70060, 70061, 70062, 70063, 70064, 

70065, 70066, 70067, 70068, 70069, 70070, 70071 
Зубко Валентин Володимирович 69909 
Зубков Олександр Олександрович 69577 
Зубрицький Станіслав Олегович 70417 
Зуйкіна Світлана Сергіївна 71034 
Іваненко Надія Вікторівна  70737 
Іваницька Тетяна Анатоліївна 70279 
Іваннікова-Миргородська Ольга Валеріївна 70015 
Іванов Віталій Олександрович 70511 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 71129 
Іванова Марія Станіславівна 71129 
Іванова Олена Вікторівна 69951 
Іванова Олена Олексіївна 71029 
Іванова Ольга Сергіївна 69596, 69597 
Іванюшина Лариса Костянтинівна 71249 
Іванько Дмитро Олегович 69589 
Івасюк Леся 70226 
Іващенко Алла Іванівна 69887 
Іващенко Віктор Андрійович 70435 
Іващенко Юлія Валеріївна 70854 
Івченко Ірина Юріївна 70554, 70564 
Ілюшина Єлизавета Сергіївна 69719 
Ільченко Сергій Миколайович 70537 
Ільчук Степан Васильович 71144 
Іорданов Сергій Олексійович 69996 
Ірен Вітуш (псевдонім) 70503 
Ісаєва Олена Олександрівна 71063, 71077 
Іщенко Дмитро Григорович 70866 
Іщук Павло Олександрович 69941 
Іщук Юрій Володимирович 69948 
Йовович Анна Михайлівна (alter jego) 71047, 71048, 71049, 71050, 71051, 71052, 71053 
Кабан Євгеній Євгенійович 69600, 69601, 69602, 69603, 70819 
Кабачна Алла Василівна 70651, 70652 
Кабачний Олександр Генадійович 70651, 70652 
Кабестані Лоліта Хосеївна 70425, 70426 
Каверинський Владислав Володимирович 70573 
Казаков Артур Володимирович 70118, 70119 
Казакова Ірина Віталіївна 70625 
Казакова Олена Олександрівна 70379 
Казьмір Любомир Павлович 70160 
Кайдан Любов Іванівна 70074 
Кайдик Олександр Юрійович 69755 
Кайєв Андрій Олександрович 70953, 70954 
Калат Ярослава Ярославівна 71220 
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Калашнюк Тетяна Володимирівна 71236 
Калиновський Андрій Якович 70811 
Калиновський Юрій Юрійович (KalinovSKY) 70345, 70346, 70348 
Калінов Андрій Петрович 70518 
Калмикова Ніна Михайлівна 71164 
Калюжний Валерій Вілінович 69518, 69519, 69520, 69521, 69522, 69523, 69524, 

69525 
Калюжний Микола Михайлович 70086 
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна 69757 
Кальченко Анастасія Сергіївна 70515 
Каменецький Олег Валерійович 70281 
Канарова Ольга Вікторівна 70258 
Кандєєва Віра Валеріївна 69608, 69609 
Капій Олександр Петрович 70866 
Капінус Сергій Васильович 70197 
Каплун Валентина Аполінаріївна 70558, 70559 
Каплуненко Наталія Володимирівна 69680 
Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka) 69679 
Капошин Олексій Федорович 71055 
Капуста Валентина Іванівна 70033, 70034 
Капустіна Любов Михайлівна 71198, 71199 
Карабак Юрій Валерійович (Ю) 70351 
Карабань Олексій Віталійович 71028 
Карабута Олена Павлівна 70026 
Каралупов Павло Владиславович 70183 
Карасюнок Анна Євгеніївна 70199 
Караулова Світлана Іванівна 70621 
Карачунський Володимир Олександрович 69780 
Каргіна Наталья Вікторівна 70411 
Кардаш Олег Васильович 69513 
Карнаух Олексій Олександрович 70076 
Карпенко Оксана Олександрівна 70630, 70631 
Карпенко Станіслав Романович 69579 
Карташова Любов Андріївна 71133 
Кас'яненко Володимир Олексійович 70697 
Касатонова Інна Анатоліївна 69845 
Касумова Наталія Федорівна 70013 
Касьяненко Артем Вадимович 69751 
Катя Мірт (псевдонім) 71208 
Кацалап Андрій Вікторович 69948 
Качуровський Сергій Вікторович 70938 
Кащена Наталія Борисівна 70460 
Квітчата Ганна Іванівна 70459, 70464 
Кебал Іван Юрійович 70758 
Кебал Юрій Вікторович 70758, 70760, 70761 
Келіп Олександр Володимирович 70560 
Кечиян Армен Нодарович 70650, 70798, 71141 
Кирилів Мар'яна Геннадіївна 69777 
Кирилюк Сергій Сергійович 71032, 71189 
Кириченко Василь Федорович 70903 
Кириченко Віктор Іванович 71043 
Кириченко Галина Володимирівна 70222 
Кириченко Дмитро Іванович 70574, 70575, 70576 
Кириченко Марія Сергіївна (Keira Voloshkova) 71091, 71092 
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Кирпа Олег Сергійович 70369 
Киселиця Людмила Іванівна 70520 
Кисельов Володимир Борисович 70131 
Кисіль Микола Васильович 71192, 71193, 71194, 71195 
Кифяк Василь Федорович 71160, 71212 
Киян Єгор Михайлович 69582 
Кір'якова Марина Євгеніївна 69582 
Кірданов Роман Володимирович 69765 
Кірдіна Олена Миколаївна 71097, 71098 
Кіцула Любов Михайлівна 71035 
Клименко Валерій Іванович 70370 
Клименко Жанна Валентинівна 71063, 71077 
Клименко Костянтин Іванович 71255 
Клименко Олександр Миколайович 69748, 69749 
Клімова Жанна Володимирівна 70906, 71190 
Кловак Анна Вікторівна 70519 
Князєв Володимир Володимирович 70340 
Князєва Ніна Олексіївна 70515 
Коба Вячеслав Григорович 70631 
Кобець Віталій Миколайович 69937 
Кобилинський Валерій Григорович 70697 
Ковалевська Тетяна Михайлівна 69997 
Коваленко Ігор Валентинович 70265 
Коваленко Людмила Тарасівна 71067 
Коваленко Олена Едуардівна 70264 
Коваленко Ольга Володимирівна 70390 
Коваленко Роман Іванович 70483 
Коваленко Світлана Миколаївна 70095 
Коваленко Станіслав Олександрович 70247 
Коваль Борис Федорович 70292 
Коваль Тетяна Вячеславівна 70246 
Коваль Тетяна Ігорівна 70301 
Коваль Юлія Петрівна 70113, 70114 
Ковальов Андрій Олексійович 70889, 70890, 70891 
Ковальов Володимир Вікторович 70712 
Ковальов Олександр Олександрович 69625 
Ковальова Тетяна Володимирівна 69846 
Ковальська Вікторія Сергіївна 70263 
Ковальський Микола Олександрович 70385 
Ковальчук Андрій Іванович 69906 
Ковальчук Андрій Миколайович 70822 
Ковальчук Богдан Володимирович 70482 
Ковальчук Іван Платонович 69906, 69907, 70600 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 71134 
Ковтуненко Ксенія Валеріївна 69662, 70567 
Ковшар Валентин Олександрович 70086 
Когут Юрій Іванович 69590 
Козак Лілія Петрівна 71035 
Козаченко Анастасія Іванівна 70731 
Козачок Олександра Сергіївна 70524 
Козел Віктор Миколайович 70054, 70389 
Козирський Володимир Вікторович 70588, 70595, 70596, 70597 
Козлов Сергій Володимирович 70685 
Козловський Олександр Володимирович 70101 
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Колесник Тамара Володимирівна 69885, 70039 
Колесникова Дойна Олександрівна 71123 
Колісник Вікторія Іванівна 70086 
Колодійчук Анатолій Володимирович 71220 
Колодка Сергій Олексійович 70357, 70358, 71011, 71012, 71013 
Колодний Володимир Володимирович 69909 
Коломієць Леонід Володимирович 69579 
Коломієць Оксана Миколаївна 71070 
Колосова Олена Петрівна 70102 
Кольман Ришард 71031 
Комар Вячеслав Олександрович 69917 
Комар Лілія Олександрівна 69816 
Кондратенко Володимир Анатолійович 71205 
Кондратюк Світлана Михайлівна 70760 
Коноваленко Тетяна Василівна 69643, 70089 
Коновалов Костянтин Георгійович 70185 
Коновалов Олександр Сергійович 70320 
Конончук Артур Олегович 70961 
Контуш Ярослав Вікторович 70536 
Концева Валентина Володимирівна 70302 
Коньков Аркадій Миколайович 70020 
Копотієнко Вікторія Юріївна 70849, 70850 
Кораблінова Ірина Анатоліївна 71026 
Коренькова Тетяна Валеріївна 70369, 70512 
Корж Олександр Миколайович 69828, 69829 
Коржуков Костянтин Миколайович 70086 
Коритнюк Раїса Сергіївна 70090 
Корнієнко Володимир Олександрович 71031 
Корніловська Наталія Володимирівна 71045 
Корніловська Наталя Володимирівна 70746 
Коробкін Денис Олександрович 69835, 69836, 69837 
Коробцов Кирил Сергійович 71237 
Короліцький Максим Олександрович 70436 
Король Дмитро Михайлович 70386 
Король Михайло Дмитрович 70386 
Король Світлана Яківна 69971 
Корольова Оксана Іванівна 70302 
Коротунов Олексій Вікторович 70183 
Корф Віктор Сергійович 69943 
Коршевнюк Тетяна Валеріївна 71072 
Косановський Ігор Олександрович 70932 
Косенко Віктор Васильович 70719, 70720 
Косенко Віталій Іванович 70027, 70028 
Костанчук Вероніка Сергіївна (NIKA MEDISAN) 70502 
Костельман Володимир Михайлович 70038 
Костенко Віктор Климентович 70840 
Костенко Микола Прокопович 70083 
Костенко Олена Михайлівна 70202, 70205 
Костиленко Юрій Петрович 70736 
Костирко Алла Георгіївна 70743 
Костін Олексій Костянтинович 70436 
Костов Руслан Феохарієвич 70305 
Костюк Владислав Вікторович 70436 
Костюк Володимир Леонідович 70249 
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Кот Марина Павлівна 71002 
Кошарний Володимир Віталійович 70685, 70686 
Кошин Євген Борисович 70790 
Кошкін Аркадій Аркадійович 70135, 70136, 70137, 70467, 70468, 70469 
Кошова Ірина Іванівна 70202, 70205 
Кошовий Микола Дмитрович 71242, 71243 
Кравець Дмитро Станіславович 71177 
Кравець Олексій Михайлович 70010, 70011, 70012, 70369, 70512 
Кравченко Андрій В'ячеславович 69964 
Кравченко Вікторія Василівна (Тoriya Brut) 70261 
Кравченко Ольга Олександрівна 69826, 70170 
Кравченко Сергій Володимирович (Сергій Крава) 70176 
Кравченко Христина Василівна 70294 
Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, art-
ist15ka) 

70923 

Кравчук Сергій Васильович 69917 
Красновська Ірина Петрівна 69573 
Кренцін Михайло Дмитрович 70844 
Кривобоков Леонід Васильович 70970, 70971 
Криволапчук Володимир Олексійович 70181, 71192, 71193, 71194, 71195 
Кривоногова Ірина Геннадіївна 69607, 69613, 69614, 69615 
Кривошей Борис Іванович 70811 
Кривуша Людмила Сергіївна 70677 
Крилюк Валерій Омелянович 69886 
Крилюк Олена Евгенівна 69886 
Криськов Олег Дем'янович 70195 
Крихівський Михайло Васильович 71083 
Кришталь Микола Андрійович 70840 
Кришталь Тетяна Миколаївна 69997 
Крук Леся Анатоліївна 70303 
Крупін Віталій Євгенійович 70415 
Крутова Анжеліка Сергіївна 70364 
Ксения Заставская (псевдонім) 70259 
Куберський Олександр Валентинович 70442 
Кувшинов Артем Олександрович 70127 
Куденко Петро Геннадійович 70219 
Кудря Ігор Петрович 69620 
Кудрявець Євген Володимирович 69697 
Кудрявцева Валентина Федорівна 70734 
Кузик Юлія Іванівна 70880, 70983, 70984 
Кузнецов Віктор Васильович 70332 
Кузнецова Ірина Олексіївна 69750, 69863, 70794, 70849, 70877 
Кузнєцов Юрій Миколайович 70668 
Кузюк Олекса Михайлович 70288, 70289 
Кузьменко Андрій Вікторович (Кузьма Скрябін) 70378 
Кузьменко Григорій Петрович 69786 
Кузьменко Оксана Василівна 70432, 70433 
Кузьменко Олександра Костянтинівна 70097 
Кузьмін Валерій Юрійович 69886 
Кузьміна Ірина Михайлівна 70781 
Кузьмінський Іван Володимирович 69886 
Кукурудзяк Юрій Юрійович 70726, 70727, 70728 
Кулаковська Тетяна Леонідівна 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 
Кулигін Артем Генадійович 70484 
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Кулик Анатолій Ярославович 70292 
Куліковський Ігор Іванович 69819 
Кулініченко Ніна Петрівна 70425, 70426, 70427, 70428 
Куліш Інна Михайлівна 70415 
Кульчицька Світлана Дмитрівна (Наташа 
Помідоркіна) 

69954 

Кунь Ольга Володимирівна 70446 
Куперштейн Леонід Михайлович 70558, 70560 
Купець Анатолій Іванович 70300 
Куралєсін Ігор Геннадійович 70568, 70569, 70570, 70571, 70572 
Курило Вікторія Леонтіївна 71196 
Курінна Олена Григорівна 70000 
Курінна Тетяна Миколаївна 70295 
Куроєдова Віра Дмитрівна 70199, 70735 
Кутецький Дмитро Васильович 69632 
Куц Юлія Василівна 71207 
Куцевляк Сергій Валерійович 71213, 71214 
Куценко Ольга Дмитрівна 69535 
Куцурубова-Шевченко Олена Вікторівна 69549, 69550 
Кучер Анатолій Васильович 70625 
Кучеренко Оксана Миколаївна 69946 
Кучеров Микола Миколайович 71089 
Кучерук Олександр Сергійович 70227 
Кучерява Ольга Миколаївна 70443 
Кучменко Святослав Володимирович 70961 
Кучур Максим Валерійович 69961 
Кушвара Олег Михайлович 70893, 70894, 70895 
Кушнеренко Сергій Михайлович 70953, 70954 
Кушнір Валерій Дмитрович 69872 
Кушнірецька Оксана Василівна 70160 
Лаборатория игровых технологий (псевдонім) 70211, 70212 
Лабута Артем Віталійович 70802, 70807, 70809 
Лавер Катерина Михайлівна 71128 
Лавренчук Володимир Миколайович (VO'Lavren-
chuk) 

70964 

Лавренюк Ірина Миколаївна 71038 
Лаврова Єлизавета Василівна 69828, 69829 
Лавруша Андрій Миколайович 71100 
Лазарев Ярослав Володимирович 70244 
Лазаревич Антон Олександрович 70950 
Лазаренко Тетяна Олександрівна 71061 
Лазарєв Микола Іванович 70080 
Лазарєв Юрій Федорович 71144 
Лазоришинець Василь Васильович 69759 
Лановюк Людмила Петрівна 70594 
Лапінський Віталій Васильович 71133 
Ларін Олександр Миколайович 70811 
Латигіна Алла Григорівна 69968 
Лебеда Володимир Петрович 69918 
Лебедь Регіна Клеменсівна 71130 
Левицька Алла Вячеславівна 69813, 69817 
Левіна Наталія Сергіївна 71240 
Левківський Сергій Анатолійович 70282 
Левко Різник (псевдонім) 71138 
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Левковець Наталія Петрівна 70302 
Левченко Олег Васильович 71105 
Левченко Тихон Дмитрович (Тихон) 70120, 70121, 70122, 70123, 70124 
Левчишина Наталя Євгенівна 69671 
Легкий Микола Зіновійович 70072 
Лежнюк Петро Дем'янович 69917 
Лелиця Жанета Миколаївна 70563, 70565 
Лементов Олег Леонідович 69974 
Лендел Петер 71031 
Лендєл Тарас Іванович 70597 
Лепкий Михайло Іванович 71003, 71004 
Лерніченко Катерина Валеріївна 70630 
Лесь Місяць (псевдонім) 71116, 71117 
Лещук Борис Ростиславович 69790, 69791 
Лещух Ірина Володимирівна 70160 
Лиманська Аліса Юріївна 70182 
Лисенко Віталій Пилипович 70597 
Лисечко Валерій Петрович 71037 
Литвин Олександр Валеріанович 70139, 70151, 70382 
Литвиненко Володимир Іванович 70746, 71045 
Литвинович Петро Ігорович 70867 
Лихогуб Віталій Сергійович 69889 
Личкіна Олена Тимофіївна 70648 
Лівшиць Володимир Юрійович 70784, 70785, 70786, 70787 
Лівшиць Ігор Лазаревич (Игорь Уголев) 70784, 70785, 70786, 70787, 70788, 70789, 70790, 

70791 
Ліджеєв Сергій Анатолійович 69928, 69929 
Лінський Ігор Володимирович 69832 
Ліпінська Світлана Броніславівна 70399 
Лісняк Андрій Олександрович 70465, 70466 
Лісова Тетяна Володимирівна 70291 
Літус Олександр Іванович 70344 
Літушко Олена Андріївна 71024 
Ліщенко Наталія Петрівна 69761 
Локарев Валентин Іванович 69698 
Локарев Сергій Валентинович 69698 
Ломов Анатолій Григорович 70293 
Лохвицька Любов Василівна 69571, 69572 
Лубківський Данило Романович 71136 
Луганцева Дарина Анатоліївна 69750 
Лугова Ольга Іванівна 70743, 70744, 70745 
Лудан Дар'я Віталіївна 70844 
Лук'яненко Сергій Миколайович 69964 
Лук'янюк Юрій Олександрович 70986 
Лукач Андріанна Юліївна 71128 
Лукашов Іван Володимирович 70370 
Лукієнко Ольга Василівна 70459 
Лукін Олександр Дмитрович 71096 
Лукіянчук Валентин Леонідович 69931 
Лункіна Тетяна Іванівна 70161 
Луньков Сергій Миколайович 69951 
Лупан Ірина Володимирівна 70234, 70857 
Лупандін Михайло Вікторович 69705, 69706 
Лупенко Юрій Олексійович 71140 
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Лур'є Ірина Анатоліївна 70746, 71045 
Луцків Олена Миколаївна 70414 
Луцяк Василь Григорович 70177 
Луцяк Віталій Васильович 70177 
Лущик Віктор Вікторович 69948 
Любарська Ольга Костянтинівна 70186 
Любченко Костянтин Миколайович 70247 
Людвинський Андрій Володимирович 69984, 69985, 69986, 69987, 69988, 70676 
Ляшенко Олена Ігорівна 70074 
Ляшук Анна Миколаївна 70737 
Лященко Роман Олександрович 69562 
Львова Наталя Єгорівна 70831 
Маєвський Олексій Вікторович 71187, 71188 
Мазніченко Тетяна Віталіївна 69674 
Мазур Ірина Володимирівна 69994 
Май Наталія Михайлівна (Наталія Май) 70477, 70478 
Майданюк Володимир Павлович 70243, 70244, 70436 
Майовець Василь Євгенович 70290 
Майструк Олег Анатолійович 70404 
Макаренко Михайло Васильович 71169 
Макаренко Наталія Анатоліївна 69756 
Макаров Денис Петрович 70676 
Макарова Маріана Володимирівна 70074 
Макарчук Ірина Миколаївна 70083 
Максименко Анна Олександрівна 70415 
Максименко Максим Анатолійович 69886 
Максимова Тетяна Семенівна 69541, 69543, 69544 
Максимчук Максим Віталійович 70414 
Маліков Микола Васильович 70621 
Маллаєв Вагіф Рамізович 71108 
Мальов Сергій Васильович 70967 
Мамонов Ігор Петрович 71096 
Мамчур Дмитро Григорович 70454, 70513 
Маніло Андрій Сергійович 70413 
Мар'я Романова (псевдонім) 70171 
Марамзіна Наталя Вікторівна 69768 
Марзан Олександр Олександрович 71251 
Марков Михайло Миколайович 70961 
Маркова Марина Владиславівна 70682 
Маркозова Любов Михайлівна 69832 
Мартиненко Анна Костянтинівна 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 
Мартинов Сергій Валерійович 69984, 69985, 69986, 69987, 69988, 70676 
Мартинова Лілія Іванівна 71169 
Мартинюк Лілія Володимирівна 70588, 70597 
Мартинюк Олена Віталіївна 69582 
Марус Олег Анатолійович 70591 
Марченко Віра Григорівна 69828, 69829 
Марченко Олександр Якович 70667 
Марчук Андрій Миколайович 69812 
Марчук Олександр Васильович 70128, 70282 
Марчук Тетяна Миколаївна 70866 
Масленніков Євген Іванович 69818 
Маслобойщиков Сергій Володимирович 70100, 70278 
Маслова Наталя Олександрівна 69969 
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Масненький Руслан Євгенович 70043, 70695, 70696 
Массанова Марина Анатоліївна 70801 
Матвєєв Євгеній Едуардович 71220 
Матвієнко Сергій Анатолійович 70474 
Матвійчук Артем Васильович 70698 
Матвійчук Людмила Юріївна 71003, 71004 
Матильда Клаус (псевдонім) 70540 
Матін Володимир Віталійович 70323, 70324, 70325 
Матковська Анастасія Станіславівна 71197 
Матковський Семен Олексійович 71220 
Матюшенко Євген Валерійович 70284 
Маурер Віктор Мельхіорович 69755 
Махно Сергій Михайлович 69867, 69868, 69869, 69870, 69871, 69873, 69874, 

69875, 69876, 69877, 69878, 69879, 69880 
Махотіна Юлія Володимирівна 70304 
Мацелюх Богдан Павлович 69598 
Мацелюх Ярослав Павлович 69598 
Мацібора Олександр Васильович 71176 
Мацієвич Тетяна Олександрівна 70839 
Медведєв Віталій Володимирович 70623, 70624, 70626 
Медведєва Валерія Вікторівна 69922 
Межибецька Інна Володимирівна 69761 
Мелащенко Андрій Олегович 71173, 71174, 71175 
Мелих Ольга Володимирівна 69882 
Мельник Аліна Юріївна 70388 
Мельник Анжела Олегівна 71063, 71077 
Мельник Ігор Євгенович 69827 
Мельник Людмила Володимирівна 71046 
Мельник Мар'яна Іванівна 70160 
Мельник Наталія Олександрівна 70631 
Мельник Олег Йосипович 70793 
Мельник Ольга Іванівна 69726 
Мельник Сергій Володимирович 70440 
Мельниченко Наталія Дмитрівна 70631 
Мельничук Марина Володимирівна 69969 
Мельничук Олександр Володимирович 70343 
Мельніков Віктор Володимирович 69936 
Мендус Анастасія Олександрівна 70405, 70406, 70407, 70408 
Менцак Андрій Васильович 69910, 69911, 70006, 70007 
Меркулов Микола Миколайович 69608, 69613, 69614 
Меркулова Наталя Володимирівна 70260 
Меркулова Олена Миколаївна 70541 
Миколаєнко Ігор Олександрович 70632 
Миргородський Андрій Сергійович 70416 
Миргородський Валерій Миколайович 70015 
Михаїл Брунський (псевдонім) 70963 
Михаліна Ольга Олександрівна 70104 
Михальов Геннадій Олександрович 71196 
Михальчук Наталія Сергіївна 69907 
Михейчева Анна Михайлівна 70041 
Мишковець Дмитро Вадимович 70455, 70518 
Мікула Надія Анатоліївна 71220 
Міланенко Олександр Анатолійович 69775 
Мінець Тетяна Ігорівна 69797 
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Мірошниченко Володимир Вадимович 70087 
Місяйло Володимир Васильович 70687 
Мітрясова Олена Петрівна 70935 
Мішин Олексій Валерійович 70697 
Міщенко Михайло Володимирович 71177 
Мовчан Сергій Іванович 70439 
Могилевич Андрій Михайлович 70956 
Могилевська Ольга Юріївна 69787 
Моісєєнко Каріна Олександрівна 70152 
Мойсеєнко Микола Павлович 70183 
Молодиченко Валентин Вікторович 69635 
Момот Тетяна Валеріївна 70864 
Моргун Василь Андрійович 69628, 69629, 69630 
Моргунов Володимир Вікторович 70081, 70640 
Мордвин Володимир Анатолійович 70608, 70609, 70610, 70611, 70612, 70613, 70614, 

70615, 70616, 70617, 70618 
Мордюк Богдан Миколайович 69803, 69804 
Морзе Наталія Вікторівна 71069 
Мороз Євгенія Олегівна 69534 
Мороз Олександр Миколайович 70985 
Мороз Олена Леонідівна 70734 
Морозов Володимир Володимирович 69914, 71218 
Морозов Микола Вікторович 70439 
Морозов Олексій Юрійович 70341 
Морошан Ніна Володимирівна 70833 
Мосієнко Ганна Миколаївна 70082 
Москаленко Дмитро Олегович 69798, 69799 
Мохнач Костянтин Владиславович 69954 
Мошнягул Всеволод Васильович 71233 
Мумряк Максим Іванович 70561 
Мусієнко Наталія Борисівна 70099 
Мусіна Сабіна Рафіковна 70210 
Мушенок Віктор Васильович 69967 
Мягка Євгенія Анатоліївна (Євгенія Кононенко) 71240 
Мямлін Сергій Віталійович 70758, 70760, 70761 
Мямлін Сергій Сергійович 70761 
Навроцька Ольга Володимирівна 69627 
Нагачевська Зіновія Іванівна 70196 
Нагорний Євген Васильович 70661, 70662 
Нагрибельна Інна Анатоліївна 69893 
Надтока Олександр Федорович 71064 
Назаренко Михайло Володимирович 69938 
Назаренко Ярослава Ярославівна 70302 
Назаркевич Ігор Богданович 70414 
Назінян Лєвон Арменович 69966 
Найдін Владислав Олександрович 70443 
Наконечний Андрій Йосифович 70437 
Нарадовий Володимир Володимирович 70857 
Нартов Павло Вікторович 70459 
Наталія Замрія (псевдонім) 71000 
Науменко Дар'я Олександрівна 70634 
Науменко Костянтин Володимирович (Laars Nau-
menko) 

70635 

Нахабіч Марина Анатоліївна 69534, 69535 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 44, 2017 

 

743 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Нахлік Євген Казимирович 70273, 70274, 71126, 71127 
Находов Володимир Федорович 69589 
Небор Іванна Ярославівна 69551, 69552 
Невмержицький Максим Петрович 70018, 70019 
Недобой Вадим Анатолійович 70668 
Некрасова Катерина Сергіївна 71234 
Непекло Юлія Анатоліївна 71169 
Несвижська Інна Іванівна 70859 
Несвіт Тетяна Романівна 70013 
Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна 69955, 69956, 69957, 69958, 69959, 70266, 70267, 

70268, 70269, 70270, 70271, 70526, 70527, 70528, 
70529, 70530, 70531, 70532, 70533, 70534, 70535 

Нестеренко Артем Анатолійович 70840 
Нестеренко Ірина Михайлівна 69951 
Нестеренко Олег Анатолійович 71054, 71201 
Нестеренко Павло Олександрович (Любомир Бого-
явленский) 

69960 

Нетребчук Лариса Олександрівна 69969 
Нехай Світлана Едуардівна 71009 
Нечипуренко Павло Павлович 70438 
Никифорчук Дмитро Йосипович 70249 
Нідзельський Михайло Якович 70332, 70386 
Нізельська Наталія Миколаївна 70366 
Нікітін Дмитро Миколайович 71164 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 70709, 70710 
Нікіфорова Яна Василівна 69999 
Ніколаєць Катерина Миколаївна 69972 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 70392, 70628 
Ніколішин Анатолій Карлович 70208 
Нілова Антоніна Анатоліївна 70860 
Новгородов Дмитро Олександрович (Dante, Данте) 70254, 70255, 70256 
Новгородов Дмитро Олексійович (Dante, Данте) 69515 
Новицький Олексій Андрійович 69672 
Новікова Ірина Едуардівна 70501 
Новікова Світлана Миколаївна 69809 
Новіцька Вікторія Едуардівна (Victoria Novitska) 70671, 70672 
Новосадський Ігор Едуардович 71029 
Носенко Олег Павлович 70374 
Обідник Микола Дем'янович 70644 
Оболенська Тетяна Євгенівна 70052 
Огієнко Марина Дмитрівна 69573 
Огнєв Віктор Андрійович 70730 
Огородник Артем Олександрович 70182 
Ожиндович Людмила Михайлівна 70659, 70660 
Оклей Денис Вікторович 70459, 70464 
Оксютенко Андрій Володимирович 70753 
Оксютенко Олена Іванівна 70753 
Олексюк Христина Олегівна 70309 
Олійник Дмитро Володимирович 70556 
Омельченко Тетяна Володимирівна 69540 
Омельчук Анатолій Олександрович 70596 
Омельчук Сергій Тихонович 70488, 70489, 70490, 70491, 70492 
Омельяненко Олександр Леонідович 69547 
Онищенко Андрій Михайлович 70074 
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Онофрейчук Надія Володимирівна 70228 
Онул Наталія Михайлівна 70338, 70339 
Опанасюк Іван Володимирович 70179 
Опанасюк Петро Степанович 69696 
Опенько Іван Анатолійович 70600 
Опришко Микола Олександрович (Nick Alex) 70383, 70384 
Орда Олександра Олександрівна 70661 
Орєхов Олег Русланович 69916 
Орлова Вікторія Миколаївна 70430, 70431 
Орловецька Нінель Фатехівна 70712 
Осадчий Євгеній Сергійович 69887 
Осенін Юрій Іванович 70779 
Осенін Юрій Юрійович 70779 
Осика Олег Володимирович 70747 
Осинцева Аліна Олександрівна 69821 
Осипова Євгенія Леонідівна 70631 
Осіпов Денис Валерійович 71106 
Остапенко Павло Валерійович 71028 
Островерх Ольга Олександрівна 69997 
Островська Галина Йосипівна 69616 
Острогова Людмила Миколаївна 71196 
Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 
Антоніна, Зима, Бабуся Маруся, Оса, Ніч, Тоня Со-
кур, Славка Садова, Ярослава Лагідна) 

69699, 69700, 69701, 69702, 69703, 69704 

Охріменко Катерина Валеріївна 70449 
Ошомок Костянтин Анатолійович 70138 
Павленко Жанна Онисимівна 70921, 70922 
Павлик Ганна Володимирівна 70202, 70203, 70204, 70205, 70719, 70720 
Павлов Андрій Ігорович 70685, 70686 
Павлович Владислав Ігорович 70620 
Павловський Олексій Михайлович 69593, 69595, 71142, 71143 
Павлюк Дмитро Володимирович 70373 
Падалка Жаннет (псевдонім) 69860 
Паздрій Ольга Ярославівна 69592 
Палаєва Вікторія Вікторівна 70833 
Палига Олег Анатолійович 70017 
Палій Анатолій Павлович 69830, 71084, 71085 
Палій Андрій Павлович 69830, 71084, 71085 
Палій Володимир Михайлович 71187, 71188 
Панченко Євген Григорович 69582 
Панченко Кирил Сергійович 70361 
Панькова Світлана Михайлівна 70224, 71124, 71125 
Папакіц-Тельбізова Ольга Єлизавета Вікторівна 
(Тельбизова Елизавета) 

70055, 70056 

Пар'єва Наталія Олександрівна 70566 
Пар'єва Олександра Олександрівна 70567 
Параска Георгій Борисович 71112 
Паращук Степан Дмитрович 70098, 70234 
Паренюк Олена Юріївна 70598 
Пасинчук Кирило Миколайович 69997 
Пасічник Андрій Віталійович 69916 
Пасічник Наталя Олексіївна 69890, 70234 
Пастирєва Євгенія Миколаївна (ZELENO) 70654 
Пасько Ольга Миколаївна 70499 
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Пашинний Олександр Іванович 70738 
Пашков Олександр Володимирович 71093 
Пашкова Олександра Миколаївна 70683 
Пащенко Оксана Василівна 70592 
Пенькова Оксана Георгіївна 70447 
Перевертун Ігор Михайлович 70180 
Перепелиця Вероніка Василівна 70925, 70926, 70927 
Перконос Петро Іванович 70667 
Петіченко Вячеслав Юрійович 70454 
Петранюк Володимир Іванович 70155 
Петраш Сергій Ігорович 70698 
Петрашко Людмила Петрівна 69582 
Петрашко Петро Геннадійович 69582 
Петренко Андрій Володимирович 70588, 70595, 70596 
Петренко В'ячеслав Юрійович 69759 
Петренко Сергій Анатолійович 70057 
Петренко Юрій Олексійович 70247 
Петрик Олександр Владиславович 69898, 70250, 70767 
Петюх Ярослав Анатолійович 69620 
Печерський Олег Віталійович 69669 
Печончик Тарас Іларіонович 70302 
Пилип Мар'яна Богданівна 71135 
Пилипенко Євген Миколайович 70866 
Пилипенко Юрій Володимирович 71031 
Пилипчук Антон Володимирович (ParaxenoMan) 70444 
Пилипчук Оксана Дмитрівна 70248 
Пимін Давідов, MUND (псевдонім) 70480, 70481 
Пинчук Микола Васильович 69644 
Пипяк Микола Іванович 70938 
Писаренко Світлана Марківна 70414 
Письменицький Андрій Анатолійович 69656, 69668 
Півненко Сергій Олександрович 70843 
Півторак Діана Олександрівна 69592, 69593, 69594, 69595, 71142, 71143, 71144, 

71145, 71146, 71147, 71148, 71149, 71150, 71151, 
71152, 71153, 71154 

Підгородня Ірина Анатоліївна 71101, 71102, 71103, 71104 
Піддубний Генадій Генадійович 69623 
Піддубний Максим Вікторович 70350 
Пілецький Павло Євгенійович 70859 
Пілярська Олена Олександрівна 70453 
Пілярський Валерій Геннадійович 70453 
Пімінов Олександр Фомич 70459, 70464 
Піскова Жанна Валентинівна 71241 
Пісоцька Ксенія Олегівна 70878 
Пісоцька Олена Володимирівна 70878 
Пісоцький Олег Миколайович 70878 
Пісоченко Тетяна Сергіївна 70743, 70744, 70745 
Пітюлич Михайло Іванович 70160 
Пластун Тетяна Леонідівна 70555 
Плахтій Петро Данилович 70246 
Пліско Ірина Владленівна 70624, 70626 
Плоцинський Віктор Йосипович 70943 
Плугатарьов Віталій Анатолійович 71031 
Плющенко Ілля Вікторович 69638 
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Побережець Ольга Валеріївна 69818 
Повалій Тетяна Леонідівна 71210 
Поворозник Микола Юрійович 69759 
Повстяной Олександр Юрійович 71207 
Погребенко Дмитро Миколайович 70922 
Поденежний Микола Федорович 70669 
Подоляк Сергій Вячеславович 70104, 70319 
Подрубайло Марина Вікторівна 70881 
Познахарєв Сергій Андрійович 69920 
Покалюк Віктор Миколайович 70840 
Поліщук Владислав Миколайович 70520 
Поліщук Володимир Петрович 69770, 69771 
Поліщук Євгенія Анатоліївна 69887 
Поліщук Максим Миколайович 70659, 70660 
Поліщук Наталя Ярославівна 69940 
Половінкін Сергій Олександрович 70752 
Половко Наталя Петрівна 70090 
Полторак Анастасія Сергіївна 69691, 69692 
Полторакіна Тамара Миколаївна (Міла Поланська) 70553 
Полюга Світлана Ігорівна 70462 
Поляков Віталій Андрійович 70633 
Полякова Анастасія Андріївна 70796, 70797 
Пометун Олена Іванівна 71076 
Помогайбо Катерина Георгіївна 70730 
Пономаренко Артем Анатолійович 70698 
Пономаренко Микола Семенович 70651, 70652, 70739 
Пономаренко Тетяна Вадимівна 69794 
Пономаренко Тетяна Олегівна 70877 
Попа Марія Костянтинівна 71121, 71122 
Попадинець Назарій Миколайович 70414 
Попатенко Андрій Миколайович 70244 
Попенко Лариса Вікторівна 70474 
Попов Антон Володимирович 70502 
Попов Станіслав Юрійович 70130, 70131, 71090 
Попов Юрій Васильович 70420 
Попович Юрій Іванович 70208 
Посвістак Олеся Анатоліївна 71191 
Потапов Владислав Юрійович 69923 
Потапова Надія Анатоліївна 70938 
Потапчук Євген Михайлович 71191 
Поточилов Руслан Валерійович 70667 
Потриваєва Наталя Володимирівна 70744, 70745 
Похильченко Василь Павлович 70175 
Почкун Оксана Григоріївна (Ксения Кублановская) 70084 
Поян Владислава Русланівна 69963 
Придальний Борис Іванович 70668 
Приймак Дмитро Михайлович 70627 
Приймак Микола Володимирович 71187, 71188 
Прима Андрій Миколайович 70826 
Примаченко Іван Федорович 69902 
Притула Христина Мирославівна 70415, 71220 
Приходько Вадим Іванович 71192, 71193, 71194, 71195 
Приходько Михайло Олексійович 71007 
Приходько Олексій Володимирович 70002 
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Прокопенко Сергій Васильович 69946 
Прокопішина Олена Вікторівна 69933, 69935 
Прокофьєва Світлана Олександрівна 70499 
Простаков Михайло Юрійович 69921 
Прохоренко Андрій Геннадійович 70184 
Проценко Дмитро Олександрович 69852 
Проценко Тарас Олександрович 70181, 71192, 71193, 71194, 71195 
Процюк Віталій Валерійович 70803 
Прощенко Артем Анатолійович 70694 
Пузанова Олександра Сергіївна 70382 
Пузій Юрій Якович 70907 
Пустовіт Лілія Григорівна 69800 
Пшенична Ганна Юріївна 70499 
Пшенько Валерій Олександрович 70760 
Радіонова Вікторія Олександрівна 69815 
Радіонова Наталія Йосипівна 69542 
Радченко Дмитро Володимирович 70740 
Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік) 71030 
Райтер Ігор Ярославович 70024 
Ракша Діана Андріївна 69534, 69535 
Рачко Олена Федорівна (псевдонім) 71078 
Ревюк Віталій Григорович 70992 
Резнікова Алла Віталіївна 69781 
Ременев Лев Олександрович 70502 
Репілевський Едуард Вікторович 70453 
Рєзнік Олег Миколайович 70003, 70005 
Ржевська Марина Вікторівна 70441 
Рибак Вячеслав Миколайович 69596, 69597 
Рибаков Євгеній Анатолійович 69795 
Рибалко Ігор Олександрович 70040 
Рибянцев Андрій Анатолійович 69548 
Рижий Вадим Віталійович 70732, 70733 
Рижкова Галина Анатоліївна 70931 
Рикберг Анатолій Борухович 70344 
Риковський Руслан Юрійович 70995 
Ріжняк Ренат Ярославович 69890, 70234 
Різоль Андрій Володимирович 70209 
Рінгер Клара Василівна 71128 
Рогоза Костянтин Геннадійович 69757 
Рогоза Микола Єгорович 70096, 70097, 70939, 70941 
Родзевич Яніна Володимирівна 70013 
Родіонова Катерина Олександрівна 69830 
Рожанська Ірина Василівна 70921 
Рожок Лілія Степанівна 70303 
Розводовська Альона Олександрівна (Маруся Заграй) 70982 
Розенков Олексій Олександрович 69765 
Розін Іван Мойсейович 70948 
Розіна Ганна Анатоліївна 70949 
Ройлян Микита Михайлович 70991 
Ролік Світлана Миколаївна 70459, 70464 
Романенко Ірина Миколаївна (Коптєва Ірина) 69894, 69895, 69896, 69897, 70884, 70885, 70886, 

70887, 70888 
Романенко Світлана Миколаївна 69806, 69808, 70029, 70030, 70032 
Романенко Світлана Степанівна 70010, 70011, 70012 
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Романова Наталя Василівна 71211 
Ромашко Алла Сазонівна 70395 
Рубан Лариса Анатоліївна 70372 
Рубан Микола Михайлович 70129 
Рубан Наталія Павлівна 70080 
Рубанович Андрій Вікторович 70101, 71046 
Рубцов Анатолій Львович 69513 
Рудакова Світлана Григорівна 69583 
Руденко Дмитро Васильович 70081, 70640 
Руденко Романна Євгенівна 69575 
Руденко Руслан Володимирович 71005, 71006, 71008 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 71109, 71110 
Рудик Наталія Василівна 69887 
Рудь Тамара Іванівна 70367 
Рукавець Лариса Андріївна 70135, 70136, 70137 
Рухмакова Ольга Анатоліївна 70094 
Рябий Олександр Володимирович 70245 
Рябов Сергій Володимирович 69636, 69637 
Рябокляч Павло Васильович 70845 
Рябуха Тетяна Валеріївна 70089 
Рябушко Микола Миколайович 70736 
Рязанова Наталія Іванівна 70578 
Савельєв Юрій Борисович 69535 
Савицький Дмитро Михайлович 69769 
Савіна Майя Василівна 70682 
Савлук Олександр Вікторович 69534 
Савруцький Богдан Володимирович 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 
Савченко-Гнатюк Ольга Іванівна 70418 
Савченко Андрій Володимирович 70249 
Савченко Дмитро Ілліч 71253 
Савченко Олександр Аркадійович 70589 
Савченко Олександр Сергійович 70341 
Савченко Тетяна Вячеславівна  69847 
Савчук Анатолій Миколайович 69775 
Савчук Іван Григорович 71062 
Савчук Сергій Андрійович 70242 
Савчук Тамара Олександрівна 69661, 69819, 70858 
Савчук Ярослав Вікторович 70088 
Сагер Людмила Юріївна 69848 
Сажнев Максим В'ячеславович 71200 
Сазонов Володимир Володимирович 71159 
Сальнікова Анна Валеріївна 69756 
Самчук Ганна Олександрівна 70510 
Сангалова Оксана Олександрівна 70854 
Сапожнікова Наталя Юріївна 70334 
Сафонова Інесса Миколаївна 70688 
Сафрончик Сергій Григорович 70351 
Сахацький В'ячеслав Ігорович 69643 
Саяпін Сергій Петрович 69905 
Сванідзе Тимур Зурабович 69788 
СветоЗара (псевдонім) 70690, 70691, 70692 
Свєтной Роман Станіславович 70321, 70322 
Свіргун Ілля Степанович 71251 
Свірко Володимир Олександрович 69513 
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Світко Олена Віталіївна 71223, 71224, 71225, 71226, 71227, 71228, 71229, 
71230, 71231, 71232 

Селіванов Віктор Левович 70946 
Селіванова Наталя Миколаївна 69881, 69882 
Семенов Андрій Андрійович 69725 
Семенов Вадим Анатолієвич 71202 
Семенов Євгеній Костянтинович 71107 
Семенченко Оксана Василівна 69770, 69771, 69772, 69773 
Семенчук Андрій Вікторович 70336, 70805 
Семенчук Тетяна Борисівна 70631 
Семенюк Володимир Григорович 70154 
Семенюк Олег Анатолійович 70234 
Семеріков Сергій Олексійович 70438 
Семироз Ніна Григорівна 70133 
Сербул Роман Сергійович 70400 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 70194 
Сергєєв Владік Шалікойович 71237 
Сергєєва Олена Романівна 70022, 70023 
Сергієнко Анна Володимирівна 70512 
Сергієнко Вікторія Леонідівна 69783 
Сергієнко Олександр Володимирович 70371 
Сергієнко Сергій Анатолійович 70010, 70011, 70012, 70456 
Сергій Озанік (псевдонім) 70117 
Сердюк Зоя Олексіївна 71070 
Серебряков Ілля Ігорович 70552 
Середа Ірина Валеріївна 69792, 69793 
Середницька Євгенія Юріївна 70947 
Середницька Софія Юріївна 70947 
Середницький Юрій Ярославович 70947 
Сетнік Наталія Юріївна 70243 
Сєвонькаєв Святослав Валерійович 70504, 70505, 70506 
Сибіряков Андрій Вадимович 69714, 69715 
Сибірякова Маргарита Олександрівна 69714, 69715 
Сибірянська Юлія Володимирівна 69887, 70655 
Сигида Любов Олексіївна 69849 
Сидоренко Олександр Іванович 70842 
Сидоренко Сергій Іванович 69803, 69804, 70306 
Симошенко Світлана Анатоліївна 70153 
Синиця Валентин Іванович 70881 
Синиця Лідія Віталіївна 69545, 69546 
Синиця Олена Володимирівна 71085 
Синицький Володимир Васильович 70697 
Синюра-Ростун Надія Романівна 70160 
Сирцева Світлана Володимирівна 70743, 70744, 70745 
Ситник Василь Володимирович 69892 
Ситник Олексій Іванович 70112, 70115 
Сич Олег Олександрович 69903, 69904, 69977, 69978 
Сікоза Анатолій Володимирович 69561 
Сілкіна Юлія Валеріївна 71250, 71252 
Сімонова Владислава Олексіївна 71017, 71018 
Сіренко Геннадій Олександрович 71043 
Сіренко Наталя Миколаївна 69694, 69695, 69726, 70213, 70214, 70215 
Сірий Євген Володимирович 69534, 69535 
Сіроштан Вадим Дмитрович 71205 
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Сірук Роман Анатолійович 70320 
Сітдіков Микита Вінерович 69966 
Січкар Марина Юріївна (Marina Reyes) 70326, 70828, 70829, 70830 
Скачков Валерій Вікторович 70620 
Скоб Юрій Олексійович 69555 
Скороход Антон Костянтинович 70126 
Скоцик Віталій Євстафійович 69619 
Скринник Світлана Михайлівна 69673, 69675, 69676 
Скрипник Анатолій Миколайович 70597 
Скрипніков Андрій Миколайович 70207 
Слєпцов Олег Семенович 69696, 69861, 70133, 70869, 71114, 71115 
Слінько Оксана Орестівна 70475 
Сліпченко Сергій Володимирович 70905 
Слободянюк Микола Анатолійович 70463 
Слободянюк Наталія Михайлівна 70589 
Слятіна Ірина Олександрівна 71165 
Смагін Ігор Іванович 71076 
Смерницький Дем’ян Вікторович 70181, 71192, 71193, 71194, 71195 
Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан) 70936, 70937 
Смішко Віталій Ігорович 70559 
Смолій Людмила Василівна 70447 
Снарський Ольгерт Володимирович 70556 
Снігура Ірина Романівна 70524 
Соболевська Людмила Іванівна 70074 
Совгіра Світлана Василівна 69720, 70108, 70110, 70111 
Совенко Валерій Володимирович 71062 
Совецький Дмитро Вадимович 70514 
Соколенко Людмила Степанівна 70246 
Соколова Єлизавета Валентинівна 70520 
Соловей Юлія Олександрівна (Леда) 70091 
Сологор Ірина Миколаївна 69843 
Соломатіна Оксана Андріївна 69593, 69595 
Соломія Зеленська (псевдонім) 70375, 70376 
Солонар Анастасія Вікторівна 70004 
Сопов Володимир Михайлович 70394 
Сорока Назар Васильович 70276 
Сотников Олег Віталійович 70038 
Сотнікова-Мелешкіна Жанна Володимирівна 69761 
Сотула Олександр Сергійович 71248 
Сочан Дмитро Сергійович 70812 
Спас (псевдонім) 70557 
Співак Руслан Веніамінович 69949 
Співаковський Володимир Михайлович 70159 
Спірідонов Віталій Шалікоєвич 71237 
Спіркіна Оксана Олексіївна 70521 
Спіцина Єлизавета Євгеніївна 69863 
Ставицький Станіслав Валерійович 70372 
Стародумова Аліна Вячеславівна 69995 
Старощук Антон Валерійович 70950 
Старченко Іван Іванович 70332 
Стасюк Валерій Петрович 69599 
Стасюк Олексій Анатолійович 70735 
Статівка Валентина Іванівна 71079 
Статішин Вадим Валентинович 70504, 70505, 70506 
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Стельмащук Юрій Іванович 69824 
Степаник Альона Олександрівна 69969 
Степанов Дмитро Миколайович 69766, 69767 
Степанов Сергій Сергійович 69644 
Степанян Валерік Арсенович 70741 
Стефанов Владлен Тихонович 70428 
Стецько Ярина Тарасівна 71041 
Стойловська Марія Анатоліївна 70833 
Столярова Наталія Ювіналіївна 69670 
Стрижевська Тетяна Володимирівна (Станіслава 
Серпокрилець) 

70955 

Стрільців Олександр Михайлович 70249, 70961 
Строгая Галина (псевдонім) 69945 
Строітелев Станіслав Віталійович 70230, 70231, 70232, 70233 
Струтинський Богдан Дмитрович 70645, 70993 
Струтовська Олена Миколаївна (Alena Sun) 70649 
Стукало Андрій Вікторович (Код-Ра) 70909, 70910, 70911, 70912, 70913, 70914, 70915, 

70916, 70917, 70918, 70919, 70920 
Сугейко Любов Григорівна 69891 
Сулейманова Амінат Магомедівна 70349 
Суходуб Ірина Олегівна 69785 
Сухоруков Олег Анатолійович 70075 
Сухорукова Марія Федорівна 70856 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна 70673 
Сушко Катерина Олександрівна 70448 
Сушко Світлана Миколаївна 70458 
Сядристий Микола Сергійович 70058, 70059, 70060, 70061, 70062, 70063, 70064, 

70065, 70066, 70067, 70068, 70069, 70070, 70071 
Талавиря Микола Петрович 69753, 69754, 70592, 70593 
Талавиря Олександр Миколайович 69753, 70592 
Таликін Євген Анатолійович 69526, 69527, 69528, 69529, 69530 
Талов Євгеній Петрович 70698 
Таран Марина Вікторівна 70598 
Таранушич Роман Геннадійович 70434 
Тараріна Олена Володимирівна 70542, 70543, 70544, 70545, 70546, 70547, 70548, 

70549, 70550, 70551, 70602, 70603, 70604, 70605, 
70606, 70607, 70653 

Тарасенко Анатолій Іванович 70082 
Тарасенко Тетяна Володимирівна 70089 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 71070, 71071 
Тарасова Марина Валеріївна 70345, 70346 
Тарасова Тетяна Олексіївна 70364 
Тарнавська Ірина Віталіївна (Гладка Ірина 
Віталіївна) 

70631 

Татарчук Андрій Юрійович 70396, 71168 
Тащьян Карапет Акопович 70156, 70157 
Твердохліб Євген Миколайович 70667 
Тверитіна Ніна Вячеславівна 70646, 70647 
Теличук Галина Олегівна 70383, 70384 
Телюкова Вікторія Вікторівна 70670 
Тельвак Віталій Васильович 70223 
Терентьєв Борис Валентинович 70629, 70722, 70723 
Терентьєва Ксенія Борисівна 70629, 70723 
Терещенко Віктор Іванович 70870, 70871 
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Терещенко Олена Олександрівна 70782 
Терещенко Юлія Василівна 70961 
Терлецький Валентин Миколайович 69822, 71205 
Терлецький Євген Олександрович 71205 
Теслюк Наталія Петрівна 70302 
Тимечко Ірина Романівна 71220 
Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна 69992, 69993, 70280 
Тимошенко Олександр Володимирович 70499 
Тимощук Юлія Вікторівна 69573 
Тимченко Олена Миколаївна 70655 
Тихонов Олександр Іванович 69975, 69976, 69980, 70094 
Тихонов Сергій Володимирович 70932 
Тихоновська Людмила Григорівна 69811, 69915, 71158 
Тищенко Денис Сергійович 70120, 70121, 70122, 70123 
Тищенко Максим Олександрович 70341 
Тищенко Олександр Сергійович 69555 
Тищенко Світлана Володимирівна 70088 
Тищук Інна Володимирівна 71003, 71004 
Тіманюк Валерія Миколаївна 70637 
Тітов Іван Геннадійович 71162 
Тіхоплав Анна Сергіївна 69979, 69981, 69982, 69983 
Ткач Валентин Іванович 69566 
Ткач Костянтин Іванович 71164 
Ткаченко Катерина Петрівна 69624 
Ткаченко Наталія Борисівна 69970 
Ткаченко Наталія Володимирівна 70538, 70539 
Ткаченко Олександр Іванович 70016 
Ткаченко Павло Петрович 70162, 70163, 70164, 70165, 70166, 70167, 70168, 

70169 
Ткаченко Сергій Миколайович 70474 
Ткачук Данило Сергійович (Dan Teri) 69678 
Ткачук Максим Анатолійович 69823 
Тогобицька Дарья Миколаївна 70524 
Тодійчук Ольга Веніамінівна 70224 
Тодосієнко Наталія Леонідівна 70968 
Токмина Тарас Борисович 70667 
Толстанов Олександр Костянтинович 69759 
Толстопятова Інна Василівна 70808 
Томашевський Володимир Володимирович 71037 
Томашенко Василь Якович 70116 
Томинець Марія Ярославівна 70262 
Топалова Ірина Анатоліївна 69610 
Топузов Олег Михайлович 71064 
Торговицький Роман Джозеф (TORGOVITSKY RO-
MAN JOSEPH) 

69576 

Торський Володимир Васильович 70898, 70899, 70900, 70901 
Трибрат Костянтин Олександрович 70253 
Триснюк Тарас Васильович 71083 
Трифонов Дмитро Олександрович 70675 
Тріщ Роман Михайлович 70078 
Тромсюк Володимир Дмитрович 71001 
Тропіна Ніна Павлівна 69762 
Трофименко Олена Володимирівна 70300 
Трохименко Тарас Григорович 70115 
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Троценко Анатолій Миколайович 70150 
Троценко Павло Дмитрович 70892 
Трошкін Антон Володимирович 70476 
Трускавецький Роман Степанович 70622 
Трутаєв Сергій Ігорович 70459, 70464 
Тужилін Максим Володимирович 70502 
Тупиця Олександр Юрійович 71203 
Туренко Анатолій Миколайович 70370, 70371 
Туриця Юлія Олександрівна 69775 
Турпак Тетяна Григорівна 70302 
Тутова Олена Валеріївна 70074 
Тушніцка Надія Михайлівна 71135 
Тян Ольга Володимирівна 71169 
Убогов Сергій Геннадійович 69782 
Уварова Поліна Дмитрівна 70419 
Удовенко Костянтин Ігорович 69716, 70326, 70327, 70328, 70329, 70330 
Ужва Анатолій Вікторович 70371 
Уланчук Володимир Семенович 69764 
Уманський Олексій Генріхович 71178, 71179 
Урбанович Аліна Мечиславівна 70902 
Усанов Євгеній Валерійович 70351 
Усиченко Юрій Вікторович 70953, 70954 
Усов Віктор Володимирович (USOV) 69952 
Усольцев Денис Вікторович 70959 
Устинов Петро Олександрович 69705, 69706 
Уткіна Марина Сергіївна 70004 
Ушакова Тетяна Юріївна 69604, 69605, 69606 
Фадєєнко Галина Дмитрівна 69999 
Фанзи Водж (псевдонім) 70014 
Фастівець Костянтин Григорович (GONTA) 70721 
Фастованов Дмитро Ігорович 70275 
Феденко Іван Іванович 69513 
Федоренко Віра Іларіонівна 71035 
Федоренко Людмила Іванівна 70129 
Федоренко Юрій Володимирович 71036 
Федорова Вікторія Олександрівна 71086 
Федорова Лідія Миколаївна 70260 
Федорова Людмила Олександрівна 69782 
Федосєєв Сергій Володимирович 69831 
Федотьєв Артур Володимирович 70456, 70457 
Федун Оксана Степанівна 70835, 70836, 70837, 70838 
Фесенко Наталія Св'ятославівна 70639 
Фефелов Андрій Олександрович 70746 
Фідкевич Олена Львівна 71079 
Філатов Євген Володимирович 69727, 69728, 69729, 69730, 69731, 69732, 69733, 

69734, 69735, 69736, 69737, 69738, 69739, 69740, 
69741, 69742, 69743, 69744, 69745, 69746, 69747 

Філатова Ольга Федорівна 69797 
Філиппова Світлана Валеріївна 69817, 69818, 69881, 69882 
Філіппова Світлана Валеріївна 69813 
Філь Тамара Миколаївна 70458 
Фільц Олександр Орестович 71189 
Фічковський Андрій Анатолійович 70243 
Флегантова Анна Леонідівна 70499 
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Флейшер Анна Леонідівна  70277 
Фоміна Олена Володимирівна 69973 
Франко Андрій Дмитрович 70072 
Франко Оксана Омелянівна 70072 
Фроєнченко Борис Львович 70748, 70749, 70750 
Фролов Володимир Костянтинович 70253, 70958 
Фролов Юрій Зіновійович 69948 
Фуртак Анастасія Іванівна 70352, 70353 
Фуртак Андрій Іванович 70352, 70353 
Фуртак Іван Іванович 70352, 70352, 70353, 70353 
Хабаров В'ячеслав Ігорович 70502 
Хай Павло Михайлович 69924, 69925, 69926, 69927, 71170 
Хай Юлія Сергіївна 69924, 69925, 69926, 69927, 71170 
Халецька Зоя Петрівна 70857 
Халімон Євген Валентинович 70044, 70045, 70046, 70047 
Хамалов Ігор Петрович (Воламах Ігор Петрович) 70216 
Хамула Орест Григорович 70276 
Харапонова Олена Борисівна 71250, 71252 
Харжевський В'ячеслав Олександрович 70496 
Хвисюк Олександр Миколайович 69828, 69829 
Хельга Нау (псевдонім) 70393 
Хмелевський Микола Олександрович 69820 
Хобзей Микола Кузьмич 71032 
Хованова-Рубікондо Ксенія 69643 
Ходаківська Ольга Василівна 71140 
Ходаковський Володимир Федорович 70896, 70897 
Хорошилова Таміла Іванівна 69636, 69637 
Хохленкова Наталя Вікторівна 70712 
Хромишев Віталій Олександрович 69636, 69637 
Хромишева Олена Олександрівна 69636 
Хряпкін Олександр Володимирович 70086 
Хуторянський Олександр Васильович 70961 
Цапко Денис Петрович 70523, 70579, 70580, 70581, 70582, 70583, 70584, 

70585, 70586 
Цапко Юрій Леонідович 70622 
Царенко Ксенія Сергіївна 70217 
Цвид Тарас Антонович 70668 
Цейтлін Леонід Мусійович 70740 
Цейтлін Семен Юлійович 70105, 70318, 70319 
Цибульник Сергій Олексійович 69594, 71151, 71152, 71153, 71154 
Цибульська Юлія Орестівна 71220 
Цивільський Федір Миколайович 70054 
Циганенко Дмитро Романович 69727, 69728, 69729, 69736, 69737, 69738, 69739, 

69741, 69742, 69743, 69744 
Цимбаліста Наталія Андріївна 70415 
Цимбалюк Костянтин Вікторович 71235 
Циркалюк Маргарита Сергіївна (Marguerite) 69825 
Цідило Іван Миколайович 70863 
Цісінська Оксана Богданівна 71220 
Цодікова Ольга Анатоліївна 69828, 69829 
Цокол Олена Олександрівна 70347 
Цускарь Юрій Геннадійович 71237 
Чабан Василь Йосипович 69942 
Чабан Юлія Юріївна 70743 
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Чайковський Денис Володимирович 69916 
Чаплинська Тетяна Миколаївна 70766 
Чаплинський Дмитро Олександрович 70763, 70764, 70765, 70766 
Чебан Юлія Юріївна 70744, 70745 
Чеботарьов Вадим Сергійович 70348 
Чеканович Мечислав Геннадійович 69806, 69808, 70029, 70030, 70032 
Чеклов Володимир Федорович 70803 
Чеклова Валентина Михайлівна 70803 
Челюбеєва Юлія Валеріївна 70965, 70966 
Чемакіна Октябрина Володимирівна 69513 
Чемерисюк Віктор Дмитрович 69918 
Ченцов Віталій Євгенійович 69805 
Чепкій Віктор Васильович 70620 
Черватюк Людмила Дмитрівна 70285, 70286, 70287, 70342 
Черемісін Микола Михайлович 70985 
Черешнюк Ігор Леонідович 69946 
Черкасова Світлана Олександрівна 69818 
Чермак Ігор Іванович 69759 
Чернецька Марія Вікторівна 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70713 
Черних Анастасія Володимирівна 69796 
Черних Вячеслав Юрійович 70229 
Черних Генадій Андрійович 69535 
Чернишов Іван Володимирович 70552 
Чернобай Олег Іванович 70003 
Чернова Катерина Олексіївна 69534, 69535 
Чернявська Єлизавета Володимирівна 70847 
Чернявський Вадим Віталійович 70296, 70297 
Черторижський Всеволод Миколайович 71220 
Чесалкіна Тетяна Олегівна (Марта Чехова) 70998 
Чибіряк Яна Іванівна 70495 
Чигір Роман Леонідович 70038 
Чопоров Сергій Вікторович 70462, 70465 
Чорна Ольга Анатоліївна 70361 
Чорний Микола Васильович 69578, 69644 
Чорний Олексій Петрович 70010, 70011, 70012 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 70521 
Чубуков Олег Сергійович 70172 
Чуєнков Андрій Євгенович 70377, 70473 
Чумак Вадим Андрійович 70827 
Чумаченко Дмитро Ігорович 70856, 70859 
Чумаченко Наталя Володимирівна 70780 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 70856, 70859 
Чуприна Максим Олегович 70387 
Шаболтас Олена Юліївна 69839, 69840, 69841, 69842, 70178 
Шаванова Катерина Євгенівна 70598, 70599 
Шалапа Світлана Віталіївна 70823, 70825 
Шалімова Ірина Миколаївна 70264 
Шапка Ольга Володимирівна 69538, 69539, 69540 
Шаповал Галина Миколаївна 70865 
Шаповаленко Владислав Олексійович 70371 
Шаповалов Валентин Валерійович 69815 
Шаповалов Валерій Володимирович 69820, 69821 
Шаповалова Антоніна Анатоліївна 70855 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 69816, 69820, 69821 
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Шаринов Євгеній Павлович 69919 
Шарко Маргарита Василівна 69834, 71181, 71184, 71185, 71186 
Шарко Олександр Володимирович 71181, 71184 
Шаров Сергій Володимирович 71023, 71025, 71027 
Шарова Тетяна Михайлівна 69810, 71010 
Шацкова Любов Потапівна 69641, 69662 
Шведенко Ростислав Григорович (Lio) 70804, 70806 
Швець Анжела Олександрівна 70294 
Швець Тарас Андрійович 71182 
Шебистий Руслан Анатолійович 70449 
Шевченко В’ячеслав Олександрович 70459, 70464 
Шевченко Віктор Юрійович 71031 
Шевченко Зоя Володимирівна 70768 
Шевченко Інна Юріївна 70201, 70206 
Шевченко Олександр Аркадійович 71082 
Шевченко Юрій Андрійович 71165 
Шевчук Андрій Васильович 70160 
Шевчук Володимир Олександрович 70848 
Шевчук Дмитро Володимирович 71145, 71146, 71147, 71148, 71149, 71150 
Шевчук Лариса Миколаївна 69899, 69900, 69901 
Шелкова Елона Володимирівна 70651, 70652 
Шеляг Ганна Віталіївна (Hanna Sheliah) 70272 
Шерстобітова Наталія Юріївна 70962 
Шерстюк Володимир Анатолійович 70999 
Шерстюк Олег Олексійович 70736 
Шигонова Ірина Володимирівна 70833 
Шиденко Наталія Олександрівна 70225 
Шикеринець Василь Васильович 70198 
Шилов Петро Миколайович 69620 
Шилько Павло Юрійович 69718 
Шиманський Валентин Васильович 69514 
Шинкаренко Василь Федорович 70668 
Шипко Андрій Федорович 70663, 70664, 70665, 70680, 70681 
Ширдел Абдольмалеки Хор (Ширдел Гор) 70940 
Ширяєва Людмила Володимирівна 69612 
Шифрін Григорій Аркадійович 70021 
Шишпанова Наталія Олександрівна 69689, 69690 
Шиян Анатолій Антонович 70709, 70710 
Шкляр Віктор Іванович 70446 
Школьна Олена Дмитрівна 69797 
Школьнік Володимир Якович 70872, 70873, 70874 
Шляхетко Богдан Миколайович 70742 
Шматенко Олександр Петрович 69760 
Шмулевич Павло Володимирович 69834 
Шовкалюк Марина Михайлівна 69784 
Шостак Богдан Леонідович 70516 
Шостаковська Ірина Аркадіївна 69563 
Шпилевський Іван Іванович 70013 
Шпирка Неля Федорівна 70598, 70599 
Шраменко Наталя Юріївна 70661 
Штанько Олексій Ігорович 69787 
Штефан Людмила Володимирівна 70638, 70641 
Штефан Олена Олександрівна 69991 
Штокал Алла Сергіївна 70844 
Шуліка Ольга Олександрівна 70662 
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Шулла Іван Іванович 69556 
Шуляка Олександр Євгенович 69998 
Шульга Людмила Іванівна 70459, 70464 
Шульга Наталія Петрівна 69969 
Шульц Світлана Леонідівна 70414 
Шумінський Генрік Генрікович 69865 
Шура Олександр Сергійович 70401 
Шургхулая Манана 69776 
Шуркіна Анастасія Олексіївна 70946 
Щеглюк Світлана Дмитрівна 70160 
Щербак Андрій Ігорович 70118, 70119 
Щербатюк Наталія Миколаївна 70666 
Щербина Агнессія Петрівна 69560 
Щетініна Людмила Валеріївна 69584 
Щотка Оксана Петрівна 70368 
Щукін Володимир Сергійович 70699, 71020 
Щупак Ігор Якович 71065, 71066 
Щур Віталій Володимирович 70514 
Юдін Віталій Леонтійович 70694 
Юдін Михайло Айзікович 69817, 69882 
Юлия Тареева (псевдонім) 70042 
Юлія Саніна (псевдонім) 71056, 71057 
Юрачка Олена Петрівна 70035, 70036, 70037 
Юрчик Ірина Борисівна 71247 
Яблоков Ігор Володимирович 70074 
Яворський Андрій Володимирович (Андрей Восточ-
ный) 

69855 

Ягелло Дмитро Ігорович 69798 
Яковлева Наталія Вікторівна 69591, 70861 
Яковлєв Ігор Віталійович 70953, 70954 
Яковлєв Ігор Олегович 71155, 71156 
Якуша Вікторія Валеріївна 69693 
Якущенко Вікторія Анатоліївна 70459, 70464 
Яна Воїнова (псевдонім) 69954 
Янін Олексій Євгенович 69807 
Янковський Ігор Миколайович 70523, 70579, 70580, 70581, 70582, 70583, 70584, 

70585, 70586 
Яновський Володимир Генріхович 70722 
Янченко Наталія Вікторівна 71113 
Яременко Людмила Іванівна 70098, 70234 
Яремович Наталія Миколаївна 70380 
Яремчук Роман Євгенович 70160 
Яринич Дмитро Святославович 70118, 70119 
Ярних Тетяна Григорівна 69975, 69976, 69980, 70094, 70712 
Яровенко Леонід Олександрович 70240, 70241 
Ярош Світлана Володимирівна 70088 
Ярошенко Ольга Григорівна 71068 
Ярощук Сергій Володимирович 69913 
Яструбінський Василь Іванович 69759 
Яцишин Олег Володимирович 70500 
Яцюк Михайло Іванович 69759 
Яцюк Юрій Михайлович 69759 
Яшник Олена Анатоліївна 70646, 70647 
Ящук Антон Васильович 70858 
Ящук Ірина Романівна 70151 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в 
Україні - Дивись Українське!" 

 70209 

Асоціація українських виробників "Морозиво і 
заморожені продукти" 

 70960 

Вінницький національний технічний університет  69917 
Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська 
рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної 
допомоги" 

 69886 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології Національної академії медичних наук 
України" 

 70182 

Державна установа "Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього Національної 
академії наук України" 

 70160, 70414, 70415, 71220 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 70970, 70971 

Державне підприємство "Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст 
"ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя" 

 70013 

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький 
державний педагогічний університет" 

 71037 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 70181, 71192, 71193, 71194, 71195 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 70463 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 70294, 70758, 70760, 70761 

Дочірнє підприємство "Телерадіокомпанія "Аверс"  70666 
Запорізький національний технічний університет  69766, 69767 
Запорізький національний університет  70235, 70236, 70237, 70238, 70462, 70465, 70466, 

70621 
Інститут геологічних наук Національної Академії на-
ук України 

 70154 

Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 70453 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 69631 

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова  70524 
Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 70630, 70631 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 69967, 69968, 69969 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 69970, 69971, 69972, 69973 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 69534, 69535 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 70501 

Комунальний заклад Київської обласної ради "Яго-
тинський історичний музей" 

 69556 

Кременчуцький національний університет імені Ми-
хайла Остроградського 

 70010, 70011, 70012 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Луцький національний технічний університет  69939, 71003, 71004 
Мале приватне підприємство виробничо-комерційна 
фірма "АгроСофт" 

 69918 

Миколаївський національний аграрний університет  70743, 70744, 70745 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 70016, 70074, 70673 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 69991, 70057 

Національна академія внутрішніх справ  70249, 70961 
Національний авіаційний університет  69513, 69705, 69706 
Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 71140 

Національний науковий центр "Інститут ґрунто-
знавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 70622, 70623, 70624, 70625, 70626 

Національний транспортний університет  70129, 70303 
Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 69752, 69753, 69754, 69755, 69756, 69757, 69758, 
69905, 69906, 69907, 70588, 70589, 70590, 70591, 
70592, 70593, 70594, 70595, 70596, 70597, 70598, 
70599, 70600 

Національний фармацевтичний університет  70459, 70464, 70712 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  71026 
Приватна виробничо-торгівельна фірма "Кріоліт-
Дніпро" 

 71255 

Приватна фірма "СТЦ-ІСТОК"  70752 
Приватне акціонерне товариство "КОНСТАР"  70697 
Приватне акціонерне товариство "Науково-
виробничий комплекс "Курс" 

 70474 

Приватне підприємство "Сайком"  69719 
Приватне підприємство "ЯРМЕЛ"  70290 
Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"  69795 
Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування"  69638 
Публічне акціонерне товариство "Фармак"  71236 
Служба безпеки України  70140, 70141, 70142, 70143, 70144, 70145, 70146, 

70147, 70148, 70149 
Сумський державний університет  69848, 69849, 70495, 70511 
Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

 70862, 70863 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ-
КЮЖН ІТ" 

 70040 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АМ 
ІНТЕГРАТОР СОФТ" 

 70300 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт 
Порт" 

 71239 

Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС 
Консалтінг" 

 70341 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал 
Мультимедіа Комунікейшинс" 

 70992 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - 
ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 69984, 69985, 69986, 69987, 69988, 70676 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДЖЕНЕРІКС" 

 69961 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІЄСА"  69864 
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Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Елекс 
Європа" 

 69948 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕН-
ДЕНЖЕРД" 

 70950 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕФТІЕЙ" 

 69563 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГЛІЯ 
ІТ" 

 69852 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВА-ПРО" 

 70953, 70954 

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

 69964 

Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі 
Технолоджі" 

 70523, 70579, 70580, 70581, 70582, 70583, 70584, 
70585, 70586 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАРТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ" 

 70866 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 69590 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАМАС 
ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" 

 69781 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Міждисциплінарний дентальний центр  
ім. Ю.В.Опанасюка" 

 70179 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробнича фірма "ГРІС" 

 69951 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробниче підприємство "ГЕОІНФОРМ" 

 70988 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові 
Знання" 

 70933, 70934 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮ-
ТЕНД" 

 70504, 70505, 70506 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Олайті 
Сервіс" 

 69903, 69904, 69977, 69978 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Он 
Клінік Харків" 

 71044 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ" 

 70183 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні 
системи ЛТД" 

 70416 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРО-
ТОКА ЦЕНТР" 

 70667 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТІЛС" 

 70972 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торго-
вий дім "Лавіс" 

 71038 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИСТ 
ОНЛАЙН" 

 70867 

Українська інженерно-педагогічна академія  70077, 70078, 70079, 70080, 70081, 70082, 70263, 
70264, 70637, 70638, 70639, 70640, 70641, 70642 

Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро 
інформаційних технологій" публічного акціонерного 
товариства "Українська залізниця" 

 70104, 70105, 70318, 70319, 71196 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 70206, 70371 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 70201, 70370, 70451 
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Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 69845, 69846, 69847, 70197, 70450, 70452, 70510, 
70661, 70662, 71086, 71163 

Харківський національний медичний університет  70730 
Харківський національний університет будівництва 
та архітектури 

 71113 

Харківський національний університет міського гос-
подарства імені О.М. Бекетова 

 70864, 70865 

 

 

 

 

 

 



СПОВІЩЕННЯ 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

67950 20.01.2017 

65337 01.02.2017 

61964 01.02.2017 

43327 08.02.2017 

69672 17.02.2017 

64996 17.02.2017 

64999 17.02.2017 

ПА 2739 17.02.2017 

38997 13.03.2017 

56343 13.03.2017 

67723 21.03.2017 

ПА 2888 29.03.2017 
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