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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71256  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

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 CityBusService - Аналіз і 
формування мережі міських пасажирських перевезень" 
("CityBusService - Аналіз і формування мережі міських пасажирських 
перевезень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для практичного застосування при проектуванні 
мережі міського пасажирського транспорту. Програма передбачає 
роботу з базою даних, в якій зібрана інформація про маршрути 
міського транспорту, зупинки та вулиці міста.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71257  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чадюк Анатолій Володимирович, Гороховський Костянтин 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут розробки 
інформаційних систем" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизована веб-орієнтована система 
моніторингу енергоспоживання, енергетичного аудиту, енергетичної 
паспортизації та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 
ЕнергоЕфект" ("АС ЕнергоЕфект")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт є зручним веб-ресурсом для введення, зберігання 
та обробки інформації, генерування журналу об'єктів з геометричними 
та енергетичними показниками, звітів з енергетичного аудиту та 
енергетичних паспортів будівель.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71258  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чадюк Анатолій Володимирович, Гороховський Костянтин 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут розробки 
інформаційних систем" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Компьютеризированная система "База данных 
по фармаконадзору и безопасности лекарственных средств DSBase" 
("Компьютеризированная система DSBase")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для реалізації правил нележної 
практики з фармаконагляду, автоматизації процесів ведення 
реєстраційної інформації та здійснення моніторингу безпеки 
лікарських засобів фармацевтичної компанії заявника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71259  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чадюк Анатолій Володимирович, Гороховський Костянтин 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут розробки 
інформаційних систем" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Система мониторинга данных о безопасности 
лекарственных средств Germes PV (мониторинг литературы и 
интернет-источников)" ("CM Germes PV")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для інтернет-моніторингу 
інформації щодо безпеки лікарських засобів на підприємстві з 
мінімальними витратами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71260  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
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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 "Промышленные роботы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто вплив вібраційних навантажень на елементи конструкції 
промислових роботів і методи захисту від вібрації.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71261  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

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  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Лесная семейка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Пчелка Жу-Жу", "Белочка Нонна", "Еж Яша", "Месть", "Пик и 
Пак", "Птенцы иволги", "Смелый утенок Цып-Цып", "Ястреб", 
"Сорока-воровка", "Ярочка", "Спеши сеять добро", "День рождения". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71262  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилова Ксенія (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 "Руки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71263  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Артем Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Impulse Soft"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71264  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харів Людмила Мечиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Обучающий курс лекций "Нетворкинг в жизни и бизнесе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний курс містить 5 лекцій, 6 навчальних відеороликів, 
домашні завдання та роботу з коучами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71265  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудко Дмитро Олексійович, Софійчук Євген Миколайович  
 

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 "PSYCHO:THE ATOMIC EXPERIENCE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Fan", "Lost in Future", "You See", "Pantherrisson", "Connection", "The 
Mask", "Red", "Splays (Reveil)", "Gift", "Attack Tapes", "Reel Cuts", 
"Chemical Time Machine", "Darkside", "Metamorphosis", "Vortex", 
"Poly Brothers".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71266  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтовюк Світлана Іванівна, Солошич Ірина 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 "Програмний додаток для автоматизованої 
комплексної оцінки сталого розвитку регіону" ("Сталий розвиток 
регіону")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше автоматизовано розрахунок показників сталого розвитку 
регіону, що передбачає оцінку:  статистичних базових показників; 
агрегованих показників (макропоказники); інтегрованих показників 
(соціолого-еколого-економічний стан); інтегральний індекс розвитку 
територій. Розрахунки дозволяють на основі комплексного підходу 
врахувати характер взаємозв'язків між досліджуваними підсистемами 
навколишнього середовища та ступінь впливу антропогенного 
фактора на природні компоненти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71267  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецько 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)  Монографія "Комплексний метод розроблення нанокомпозитних 
покриттів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія стосується до нанотехнологій, а саме підвищення 
показників якості поверхонь деталей машин шляхом нанесення 
композитних нанопокриттів. Приведені теоретичні дослідження впливу 
елементів режиму різання на шорсткість робочих поверхонь деталей 
типу тіл обертання та розроблена оптимізаційна математична модель 
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процесу фінішної механічної обробки, надано можливість визначати 
оптимальні режими для досягнення необхідних шорсткості та точності 
на фінішних операціях механічної обробки отриманих композитних 
нанопокриттів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71268  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Вікторія 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 "Шляхи підвищення конкурентоспроможності галузі 
вівчарства на Херсонщині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проаналізовано сучасний стан вівчарства та його племінної бази. 
Виділено найгостріші проблеми виробництва та визначені причини 
занепаду галузі. Рекомендовано об'єднати зусилля виробників в 
питанні відродження галузі вівчарства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71269  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербінська Олена Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне 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 проведення конкурсів "Брейн-ринг"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - система, яка дозволяє проводити он-лайн 
інтерактивні конкурси типу "Брейн-ринг" та дистанційно керувати 
презентаціями з використанням спеціалізованого обладнання. Система 
дає змогу проводити конкурси паралельно з іншими містами за 
допомогою відеоконференцій, опрацьовувати зібрані результати після 
певного етапу конкурсу чи після закінчення змагання та 
демонструвати їх на екрані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71270  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альона Карат (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Материнське серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71271  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касім Масуд Мохаммадович, Касім Аніса Мохаммадівна, Васюхін 
Михайло 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 "Windows-додаток для візуалізації переміщень 
динамічного об'єкта на картографічному фоні з використанням маски 
прозорості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створена програма реалізує алгоритм розв'язання задачі генерації та 
графічного відображення динамічної сцени одного рухомого об'єкта, 
символьне зображення якого накладається на картографічний фон із 
залученням "прозорої" маски, яка забезпечує пріоритетність виведення 
символу відносно фону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71272  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Михайло Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Книга о неизвестном Киеве, с иллюстрациями и 
комментариями"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71273  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Олександр Сергійович  
 

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 "Утро субботы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ліричний віршований твір, у якому висловлені роздуми автора щодо 
сенсу життя, створений як слова до однойменної пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71274  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пермяков Андрій Георгійович (Назар Казко)  
 

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 "Український дім"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71275  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лашевська Ганна Анатоліївна, Лашевська Аліна Альбертівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У підручнику наведено матеріали для повторення найважливіших 
питань курсу хімії 8 класу, висвітлено теми: "Розчини", "Хімічні 
реакції", "Початкові поняття про органічні сполуки", "Узагальнення 
знань з хімії". Підручник побудовано відповідно до принципів 
науковості, доступності, послідовності викладення навчального 
матеріалу тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71276  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василашко Ірина Павлівна, Гурська 
Олена Костянтинівна, Польова Марина Борисівна, Коваль Ніна 
Степанівна, Попадюк Світлана Андріївна  

 
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)  Рукопис підручника "Основи здоров'я" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст, структура, методичний апарат підручника поєднують теоретичні 
знання із практичною діяльністю учнів. Кожен із чотирьох розділів 
містить запитання і завдання різного рівня складності для засвоєння і 
закріплення матеріалу, для самостійного оцінювання здобутих знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71277  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника поділено відповідно до програми на оди-
надцять розділів. На початку кожного пункту наведено запитання для ак-
туалізації знань учнів, на які спираються учні при вивченні нового матеріалу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71278  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (9-й рік навчання)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є продовженням серії навчальної літератури "Hola", 
рекомендованої для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Зміст підручника побудовано на засадах 
компетентнісного, комунікативно-діяльнісного та особистісно 
орієнтованого підходів до навчання відповідно до чинної програми з 
іноземних мов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71279  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпенко Тетяна Михайлівна, Сутковий Володимир Лукич   
 

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)  Рукопис підручника "Основи правознавства" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлено відповідно до чинної програми з основ 
правознавства для 9-го класу. Видання сприятиме правовому 
вихованню та формуванню правової свідомості учнів, озброїть їх 
уміннями діяти в різних життєвих ситуаціях відповідно до вимог права. 
У ньому в доступній формі викладено основи теорії держави і права, 
наведено приклади з юридичної практики; зроблено акцент на правах 
й свободах людини та громадянина. Теоретичні поняття викладено в 
доступній формі й підкріплено прикладами із сучасного українського 
законодавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71280  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водяник Аркадій Аркадійович, Братушка Едуард Сергійович, 
Колесніков Роман Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрований літературний твір "Настільна гра "Infection" 
("Infection")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Настільна гра "Infection" - медична покрокова стратегія. Гра 
розрахована на 6 гравців, містить ігрове поле, карти гравців, гральні 
планшети та фішки. Усі елементи гри ілюстровані. Концепція гри 
полягає у відтворенні гравцями дій збудників та імунної системи 
заради захоплення організму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71281  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням німецької мови" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та навчальній 
програмі з німецької мови для шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови. Видання містить 8 тематичних розділів. В межах 
кожного розділу передбачено вправи з чотирьох видів мовленнєвої 
діяльності, що взаємозв'язані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71282  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гащак Володимир Михайлович, Терещук Борис Миколайович, 
Дятленко Сергій Миколайович, Тименко Володимир Петрович  

 

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)  Рукопис підручника "Трудове навчання (технічні види праці)" 
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить інформацію про нові конструкційні матеріали й 
конструювання з них виробів, про механізацію, автоматизацію та 
комп'ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових 
роботів тощо, допоможе поглибити знання про професійну діяльність 
людини в різних галузях промисловості, а також опанувати нові 
технології обробки різних конструкційних матеріалів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71283  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турченко Федір Григорович, Мороко Валерій Миколайович  
 

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)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає навчальній програмі з історії України, 
затвердженій МОН України. У виданні подано систематизований 
виклад історичних подій і аналіз процесів, що відбувалися в Україні 
наприкінці XVIII - початку XX ст. У тісному зв'язку з модернізованими 
процесами і становленням індустріального суспільства розглядається 
українське національне відродження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71284  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Олена Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам нової програми МОН України з 
української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. 
Його укладено з урахуванням історико-хронологічного підходу, 
відповідно художні твори в ньому проаналізовано в контексті історико-
літературного процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71285  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Віктор Вікторович, Заболотний Олександр Вікторович  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до чинної навчальної програми з 
української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з 
урахуванням внесених до неї змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71286  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Віктор Вікторович, Заболотний Олександр Вікторович  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 9 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до чинної навчальної програми з 
української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою з урахуванням внесених до неї змін.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71287  
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Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осмоловський Сергій Олександрович, Ладиченко Тетяна 
В'ячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник охоплює один з найважливіших періодів всесвітньої історії - 
від кінця XVIII до початку ХХ ст. Відповідно до чинної програми він 
складається з п'яти розділів, зміст яких ґрунтовно висвітлює період 
становлення індустріального суспільства та, на багатому фактичному й 
ілюстративному матеріалі, характеризує розвиток країн Європи, 
Америки, Азії та Африки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71288  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (9-й рік навчання)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений відповідно до чинної навчальної програми з 
іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів з 
урахуванням внесених до неї змін. Навчальний матеріал відповідає 
віковим особливостям, інтересам учнів 9-го класу та їх пізнавальним 
можливостям. Видання складається з 7 розділів, кожен з яких містить 
15 уроків, побудованих за тематико-ситуативним принципом, та 
додатків: граматичного довідника, таблиці відмінювання дієслів і 
французько-українського словника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71289  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення 
навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, 
дослідів та практичних завдань. Наприкінці кожного параграфа є 
запитання до вивченого, відповіді на які допоможуть перевірити рівень 
засвоєного матеріалу та закріпити знання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71290  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (5-й рік навчання)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник продовжує серію навчальної літератури "Bienvenidos al 
espanol" для оволодіння іспанською мовою як другою іноземною у 9-му 
класі. Система вправ і завдань, раціонально організований мовний, 
мовленнєвий та ілюстративний матеріал, засоби орієнтування 
дозволять учням оволодіти іспаномовним спілкуванням в усній та 
письмовій формах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71291  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з математики, містить достатню 
кількість диференційованих вправ та прикладних задач. Після 
кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для 
повторення, нестандартні задачі та задачі на застосування математики 
у повсякденному житті, а після певних параграфів, де це доцільно, - 
завдання для підготовки до вивчення нової теми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71292  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамака Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить інформацію про стилі та напрями мистецтва, 
екранні види мистецтва, форми збереження культурної спадщини. 
Зміст навчальної книжки спрямовано на реалізацію основних цілей і 
завдань вивчення мистецтва, зокрема виховання в учнів емоційно-
цінністного ставлення до мистецтва та дійсності, розвитку художніх 
інтересів, естетичних ідеалів, умінь сприймання, інтерпретації та 
оцінювання творів мистецтва і художніх явищ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71293  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Приймак Алла Миколаївна, Гайдаєнко 
Ірина Віталіївна  

 

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)  Рукопис підручника "Російська мова (5-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71294  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алла Несвіт (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)  Рукопис підручника "Англійська мова (9-й рік навчання)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник, створений відповідно до нової програми з іноземних мов, 
продовжує формувати комунікативну компетенцію учнів з англійської 
мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Авторська концепція 
базується на сучасних педагогічних і лінгвістичних вітчизняних та 
зарубіжних дослідженнях. Підручник побудовано на принципах 
комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої 
діяльності: аудіювання, мовлення, читання, писання.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71295  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Звиняцьковський Володимир Янович, 
Філенко Оксана 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)  Рукопис підручника "Зарубіжна література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить інформацію про життя і творчість авторів художніх 
текстів, пропонованих для вивчення; орієнтовані рекомендації для 
самостійного читання; рубрики, що висвітлюють різні аспекти й 
контексти літературних творів; систему диференційованих запитань і 
завдань, а також словник літературних термінів і добірку тематичного 
ілюстративного матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71296  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Балан Павло Георгійович, Поліщук 
Валерій Петрович  

 

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)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник повністю відповідає Державному стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти та навчальній програмі "Біологія 6-9 класи" 
для загальноосвітніх навчальних закладів.  За допомогою підручника 
учні ознайомляться з досягненнями таких біологічних наук як  
біохімія, цитологія, гістологія, генетика, екологія тощо, дізнаються про 
загальні закономірності живої природи та різні рівні організації живої 
матерії, узагальнять знання, набуті впродовж попередніх років 
навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71297  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в 
спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням 
іноземної мови. Складається з 7 розділів (Units). Наприкінці кожного 
розділу подано рубрику Your Test Pack для контролю і самоконтролю 
здобутих учнями знань.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71298  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Реєнт Олександр Петрович, Малій Ольга Володимирівна  
 

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)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає навчальній програмі з історії України, 
затвердженій МОН України. У підручнику висвітлено історію України 
від кінця ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. Наскрізною ідеєю, що пронизує 
навчальний матеріал підручника, є теза про національне відродження 
та формування укрїнської нації.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71299  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна, 
Філенко Оксана 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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71300  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова (5-й рік навчання)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та навчальній 
програмі з німецької мови (5-й рік навчання), рекомендованій для 
вивчення німецької мови як другої іноземної мови в загальноосвітніх 
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навчальних закладах. Підручник структуровано за тематичним 
принципом на засадах комунікативно орієнтованого підходу до 
навчання іноземних мов, що розглядає мову як засіб міжкультурного 
спілкування.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71301  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з математики, містить достатню 
кількість диференційованих вправ та задач практичного змісту. Після 
кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для 
повторення та нестандартні задачі, а після певних параграфів, де це 
доцільно, - завдання для підготовки до вивчення нової теми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71302  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Реєнт Олександр Петрович, Малій Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі з Всесвітньої 
історії. Навчальний матеріал, поданий у виданні, охоплює період від 
кінця  ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. У підручнику вміщено фактичний, 
картографічний і статистичний матеріал, який допоможе учневі набути 
системних знань з історії цього періоду та на їх основі володіти вмінням 
глибоко розуміти закономірності та механізми взаємовідносин між 
окремими людьми, націями і державами.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71303  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна, Довгань 
Андрій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних  закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить повний обсяг обов'язкового матеріалу, 
передбаченого чинною навчальною програмою. У доступній і 
надзвичайно цікавій формі розкриваються особливості просторового 
розміщення господарських об'єктів і різні форми їх територіального 
об'єднання як в Україні, так і  в різних країнах світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71304  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Крюченкова Олена Юріївна  
 

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)  Рукопис підручника "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   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71305  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Ольга Миколаївна, Литвиненко Олена Дем'янівна  
 

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 "Фінансова політика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми 
навчальної дисципліни "Фінансова політика" для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник 
містить теоретичні положення щодо фінансової політики, основні 
питання, які необхідно розглянути при підготовці до практичних 
занять, наведено комплекс завдань, що розвивають аналітичні 
здібності студента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71306  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Дем'янівна  
 

Повне ім'я або 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 "Influence of State Policy on a Financial System of the 
Country"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукове дослідження полягає у встановленні моделі соціально-
економічного розвитку під впливом перетворень у сучасному 
українському суспільстві. За підсумками проведеної роботи 
сформульовані висновки щодо напрямків розвитку теорії і практики 
державних фінансів, які є результатом впливу суспільних 
трансформацій, що нині переживає Україна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71307  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнізділова Олена Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Наукові школи вищих педагогічних навчальних 
закладів Східної України ХХ століття: теорія, досвід, перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гнізділова О. Наукові школи вищих педагогічних 
навчальних закладів Східної України ХХ століття : теорія, досвід, 
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перспективи : монографія / Олена Гнізділова ; Полтавський нац. пед. 
ун-т імені В.Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ, 2011. - 388 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснено ретроспективний аналіз ґенези наукових шкіл 
як провідних форм науково-дослідницької роботи у вищих 
педагогічних навчальних закладах Східної України ХХ століття. 
Розкрито теоретичні засади розвитку колективної наукової творчості 
як середовища професійного зростання викладача у вищій педагогічній 
освіті України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71308  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулаєва 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)  Монографія "Підготовка вчителя в педагогічному просторі 
неформальної мистецької освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сулаєва Н.В. Підготовка вчителя в педагогічному 
просторі неформальної мистецької освіти : монографія / Наталія 
Сулаєва. - Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. - 408 с. 

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано доцільність надання студентам вищих 
педагогічних навчальних закладів неформальної мистецької освіти. 
Представлено концептуальні засади неформальної мистецької освіти в 
художньо-творчих колективах. Вмотивовано необхідність 
конвергентного поєднання формальної педагогічної освіти з 
неформальною мистецькою освітою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71309  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васіліу Євген Вікторович, Гаджиєв Матин Магсуд-огли, Рожновський 
Михайло Васильович, Кільдішев Віталій Йосипович, Лімарь Ігор 
Валерійович  

 

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 "Імітаційна модель квантової системи передачі даних 
по оптичному волокну з врахуванням деполяризації фотонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Імітаційна модель квантової системи передачі даних по оптичному 
волокну містить математичні моделі оптоволоконних квантових 
каналів з завадами, зокрема деполяризувального каналу, метод 
завадостійкого кодування даних, що передаються кодом Файра, три 
методи підсилення безпечності системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71310  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астровська Аліна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Касайся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71311  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Ярослав Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лови момент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71312  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Ярослав Віталійович  
 

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 "Ора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71313  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Ярослав Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый герой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71314  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Ярослав Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Свобода и Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71315  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "До тебе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71316  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Моя весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71317  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Дощ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71318  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Течія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71319  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Weapon You Cannot See"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71320  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. The main theme"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71321  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. Old people theme"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

30 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71322  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хто Ти Є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71323  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. Lovers running away"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71324  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Nobody But You"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71325  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "My Play is Done"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71326  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "My Youth"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71327  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Over Me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71328  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The Anomaly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71329  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "False HideaWay"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71330  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I have Rights"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71331  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Day Off"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71332  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Blue Bird"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71333  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Март Апрелий (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 "Закройте глаза газет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71334  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Март Апрелий (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Блакитна троянда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71335  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Судак Володимир Сергійович, Вертегел Ірина 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 "Український Будівельний Класифікатор (УБК)" ("УБК")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова редакція УБК призначена для інформаційного об'єднання усіх 
учасників інноваційного процесу в єдиному інформаційному просторі 
будівельного комплексу України та його гармонізації з міжнародним 
інформаційним простором, пов'язаним з проектуванням, будівництвом 
та експлуатацією нерухомості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71336  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Петро Васильович, Паламарчук Зоряна Володимирівна, 
Паламарчук Владислав Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Мультимедійний урок на тему 
"Трансформатори"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мультимедійний урок на тему "Трансформатори" - дидактична 
розробка аудіовізуального супроводу навчального процесу викладання 
дисципліни "Електротехніка", яка складається з друкованого опорного 
конспекту та електронної слайд-презентації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71337  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макєєва Наталія Іванівна, Одинець Юрій Васильович, Піддубна Ірина 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник у двох частинах: І. Для дітей 
віком 8-12 років, які страждають на гострий лейкоз. ІІ. Для батьків 
дітей віком 8-12 років, які страждають на гострий лейкоз (додаток до 
медичної карти стаціонарного хворого або історії розвитку дитини)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник у двох частинах включає безпосередньо анкету та 
інструкцію з її використання. Перша частина опитувальника 
складається з блока питань (24 питання), на які відповідають діти. 
Друга частина складається з блока питань (24 питання), на які 
відповідають батьки. При відповіді діти та батьки обирають ступінь 
обмеження відповідно до питання і обводять цифру (кількість балів), 
що знаходиться біля відповіді, кружечком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71338  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Павло Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Бойова робота артилерійських вогневих підрозділів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розкриває зміст навчальних предметів "Бойова робота" і 
"Тактика" стосовно бойової роботи вогневих артилерійських 
підрозділів як на закритій вогневій позиції, так і на відкритій вогневій 
позиції з урахуванням досвіду АТО. Підручник призначений для 
підготовки і проведення занять з тактичних і військово-технічних 
предметів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71339  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покалюк Анатолій Іванович  
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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)  Пісня "Там під липкою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня-драма. Пісня має історико-патріотичний зміст. Пісня на основі 
реальних подій про відібрані землі під час насильницької 
колективізації Радянською владою українських земель заможних 
селян. Поля відібрали, а сади засадили лісом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71340  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Анастасія Сергіївна, Петренко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
підготовки спортивних волонтерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма підготовки спрямована на активізацію роботи в напрямку 
підготовки спортивних волонтерів, в рамках якої слухачі отримають 
основні знання, які необхідні їм для успішної роботи як  
спортивних волонтерів: оволодіння теоретичними знаннями та 
практичними навичками щодо організації та проведення 
фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань різного рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71341  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. Lovers theme"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71342  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрий Феодосійович, Мержиєвська Любов Павлівна, 
Дмитренко Володимир Ількович, Лісовал Анатолій Анатолійович, 
Корпач Анатолій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Двигуни автомобільні (основні терміни та 
визначення з відповідниками англійською та російською мовами)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику наведено основні терміни стосовно 
автомобільних двигунів, складені за програмами курсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71343  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Ніна Григоріївна, Кондрюкова Ірина Олексіївна  
 

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 та завдання для виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни "Будівельна механіка". "Розрахунок 
статично невизначуваних рам методом переміщень" для студентів 
напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво" денної форми навчання"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних розробках наведено приклади виконання курсової 
(графічно-розрахункової) роботи з будівельної механіки на шостий 
семестр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71344  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Юлія Валеріївна, Клепко Олена Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис до політичного коміксу 
"СуперХерої.укр" ("Комікс "СуперХерої.укр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Політичний комікс розрахований на дорослу аудиторію. Суть проекту 
за допомогою сатири відображати політичний бомонд України та світу. 
Мета проекту створити оригінальний, щоквартальний або щомісячний 
журнал історій в стилі коміксів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71345  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програма тренінгу "Перезагрузка на 110 %"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тренінг призначений для того, щоб перестати метатися та напрягатися 
і почати діяти та насолоджуватись життям, собою, плодами своєї праці. 
Програма побудована на основі простої процедури відповідей на 
питання, заповнення таблиць, оцінок існуючого стану справ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71346  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

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 "В гостях у тёти Сони"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71347  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колядюк Роман Іванович, Захарченко Дар'я Валеріївна, Захарченко 
Валерій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка матеріалів "Название, логлайн, слоган, жанр, синопсис, 
структура и фирменный стиль" для фильма "Joseph Blind - 
SPIRITFIGHTER" ("Joseph Blind - SPIRITFIGHTER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку матеріалів увійшли: назва, логлайн, слоган, жанр, короткий 
синопсис фільму, опис нового драматичного жанру, структура 
сценарію та фільму в жанрі, синопсис фільму у структурі сценарію, 
елементи фірмового стилю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71348  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Юрій Валентинович  
 
Повне ім'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 "VAN GUTEN"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71349  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарін Сергій 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)  Опис сайту "Сайт Науково-дослідного інституту економічного 
розвитку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить інформацію про громадську організацію "Науково-
дослідний інститут економічного розвитку" та її проекти. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71350  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апостол Михайло Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методологічні та інституціональні основи 
розведення сільськогосподарських тварин в Україні другої половини 
60-х років ХХ - початку ХХІ ст.: наукове середовище академіка  
М.В. Зубця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні та інституціональні чинники 
розвитку науки з розведення сільськогосподарських тварин в Україні. 
Узагальнено внесок академіка М.В. Зубця у розробку основ 
породотворення, збереження та раціонального використання тварин, 
розвиток генетичних і біотехнологічних засад селекції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71351  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка щорічного алергопрогнозу для міст України 
на період палінації рослин (березень-жовтень)" ("Алергопрогноз")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алергопрогноз для міст України являє собою щотижневий текстовий 
сервіс, що розповсюджується через мережу Інтернет, у вигляді 
електронних листів, смс та надає інформацію користувачам про ризики 
виникнення сезонної алергії у різних містах України, залежно від їх 
клімато-географічних характеристик.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71352  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Курс успішності "Я ЛІДЕР" ("Я 
ЛІДЕР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс успішності "Я ЛІДЕР" - це путівка в успішне життя для дітей 
віком від 9 до 16 років. Демонструє дітям їх сильні сторони, внутрішні 
ресурси та допомагає зрозуміти, що потрібно їм від життя та як цього 
досягти. Протягом трьох місяців діти будуть освоювати такі предмети 
як: психологія успішності, конфліктологія, етика сімейних 
взаємостосунків, фінансова грамонтість, ораторське мистецтво, 
профорієнтація.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71353  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлана Славіна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга віршів "Відверто від щасливої жінки" Видання 2-е доповнене та 
перероблене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поетичних творів одного автора, які мають соціальну, ліричну 
та автобіографічну спрямованість. Твори, які увійшли до збірки, були 
написані у період з 2015 року до сьогодні. Загалом 57 поетичних творів 
та висловів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71354  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покалюк Анатолій 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 опусів "Мои 18 опусов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опуси мають в більшості філософський зміст. Стиль написання 
об'єднує в собі східні мотиви даоських та японських філософів з 
класичною слов'янською манерою та по суті є новим напрямком у 
літературі. В опусах автора його внутрішня філософія, його натхнення, 
спостереження за світом, його порівняння та світовідчуття реальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71355  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "О Владимире Соколе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71356  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костильов Олександр Васильович, Яценко Світлана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71357  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
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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 "juice Direct pressed "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
стилізованого вигляду яблука з написом під ним "juice Direct pressed". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71358  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Ігор Анатолійович  
 

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)  "Всесвітня історія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлено період Нової історії, що розпочинається з 
Великої французької революції кінця XVIII ст. та завершується перед 
днем початку Першої світової війни. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71359  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Олексійович, Капіруліна Світлана Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник покликаний допомогти учням завершити географічну 
освіту на базовому рівні. Провідною метою змісту підручника є 
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формування знань про тенденції розвитку національного та світового 
господарства й визначення місця України в сучасному світі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71360  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груздева Алла 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 "Применение методов активного обучения врачей-
стоматологов в очной интернатуре"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений матеріал із застосування інноваційних методів у 
професійній підготовці в інтернатурі за спеціальністю "Стоматологія". 
Велика увага приділяється методам активного навчання, 
стимулюючим самопідготовку, творчу активність, відповідальність 
інтернів, їх комунікативні навички.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71361  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груздева Алла 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)  Наукова стаття "Роль эксфолиативной цитологии в диагностике 
лейкоплакии слизистой оболочки полости рта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений матеріал із вивчення ступеня дозрівання епітелію за 
допомогою методу ексфоліативної цитології при лейкоплакії слизової 
оболонки порожнини рота.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71362  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Строки лікування зубощелепних аномалій, 
ускладнених захворюваннями пародонта, у пацієнтів, хворих на 
сколіоз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті автор досліджує строки лікування зубощелепних аномалій, 
ускладнених захворюваннями пародонта, залежно від щільності 
кісткової тканини у хворих на сколіоз.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71363  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Оптимизация процесса обучения врачей-интернов по 
специальности "Стоматология"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті автор аналізує оптимізацію учбового процесу в заочній частині 
інтернатури за фахом "Стоматологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71364  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якімець-Грицан Галина Михайлівна, Грицан Ігор Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проект технічних умов "Напої алкогольні. 
Горілки виноградні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В проекті технічних умов описано спосіб та умови виробництва напою 
алкогольного - горілка виноградна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71365  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якімець-Грицан Галина Михайлівна, Грицан Ігор Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проект технічних умов "Напої алкогольні. 
Горілки плодові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В проекті технічних умов описано спосіб та умови виробництва напою 
алкогольного - горілка плодова.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71366  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій план-ідея проведення 
концерту, присвяченого трагічним подіям на Чорнобильській АЕС, 
"Арка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій план-ідея проведення концерту, присвяченого трагічним 
подіям на Чорнобильській АЕС та будуванню нового безпечного 
конфайнменту для 4-го енергетичного блока АЕС "Укриття". Назва 
концерту "Арка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71367  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глібко Сергій Васильович, Карасюк 
Володимир Васильович, Петришин Олександр Віталійович, Новіков 
Євген Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 
розвитку Національної академії правових наук 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 "Пошукова система суб'єктів інноваційних 
відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення суб'єктів, які займаються 
інноваційною діяльністю в Україні і є учасниками інноваційних 
відносин.      
                                                                                                                                      

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71368  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Фізика протонно-нейтронних взаємодій у процесах ядерних 
реакцій, діагностиці та фізико-технічній обробці матеріалів. Том 7"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71369  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
"Оптимізація електротехнології зміцнення вуглецевих 
інструментальних сталей У8-У10 матеріалами на основі карбідів 
перехідних матеріалів IV-VI груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71370  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на присудження наукового ступеня доктора технічних наук 
"Системні дослідження процесів лазерної обробки композиційних 
матеріалів, сталі СПН14А7М5-ТіС, чавунів ЧВ-50, ЧВ-60, 
залізовуглецевих інструментальних сталей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71371  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних 
наук "Конституційний підхід до відкриття і освоєння нових 
методологічних принципів і форм у теорії державного управління та 
застосування політичних інститутів у розбудові державного устрою в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71372  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірій Анастасія Геннадіївна, Петренко Віктор Валерійович, Моїсеєнко 
Марія Ігорівна, Логінов Борис 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)  Художній короткометражний фільм "The Giraffe"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про фантазійний світ спогадів маленької єврейської дівчинки 
під час Другої світової війни. Ці спогади - щасливі, захищають її від 
жорстокої реальності навкруги, яка намагається прорватися 
всередину. Маленька іграшка - жирафа, захищає цей світ фантазій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71373  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Євген Вікторович (Янеж Окнецетс)  
 

Повне ім'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 "Лоскутный роман 
"СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кримінально-пригодницький, історично-пізнавальний, соціально-
детективний, еклектичний роман з вкрапленнями поезії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71374  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Олег Аркадійович  
 

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)  Стаття "Коннектор Богдана О.А."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71375  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальчев Ігор Вікторович, Горленко Василь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис анімаційного серіалу "Цвиркуны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Через мільйони років люди вимерли, а комахи еволюціонували і 
побудували свою цивілізацію. Вона дуже схожа на людську, комахи 
будують міста, розвивають науку і мистецтво, створюють сім'ї. Сім'ї 
складаються з комах різних видів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71376  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальчев Ігор Вікторович, Горленко Василь 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 анімаційного серіалу "Цвиркуны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденні історії життя звичайної сім'ї Цвіркунів. Батько павучок - 
невдатний, але симпатичний інженер-винахідник, якого не дуже 
цінують на роботі, син - розумний та наполегливий мурашка, що 
потерпає від хулігана у школі, дочка - товстенька гусінь, мати - муха - 
домогосподарка, теща - сколопендра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71377  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Петро Євгенович, Афян Артем Артурович, Бондаренко Дмитро 
Сергійович, Півоваров Валентин Олександрович, Дубневич Нестор 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "User Stories LITT" ("LITT")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

LITT середовище розробки юридичних документів, за допомогою якого 
можна створити різноманітні юридичні документи (договори, позовні 
заяви, претензії тощо).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71378  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 
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 "Гра "Super fan (12-й 
гравець)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71379  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Банько Володимир Михайлович, Банько Катерина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Фамильный герб семьи 
Банько"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71380  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

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 "Модуль mac_collector"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для збору інформації про 
використання МАС-адрес у прив'язці до часу, інтерфейсу обладнання, 
vlan та IP-адреси. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71381  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Benya&Zubrik (псевдонім), Benya&Zubrik (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів з десяти графічних зображень "Дитячі сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з десяти графічних зображень, призначених, 
зокрема, для дитячого сприйняття, кожне з яких містить зображення 
тваринки у фантазійній ситуації, яке супроводжується жартівливим 
написом, асоційованим із відповідною тваринкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71382  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєнко Олексій 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 "Методи та шляхи реабілітації пацієнтів 
хворих на наркотичну залежність та алкоголізм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика допомагає сформувати принципи, завдяки яким пацієнт 
зможе долати життєві ситуації без вживання психоактивних речовин, 
відновивши свій психологічний, соціальний стан та фізичне здоров'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71383  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кандиба Ганна Генадійовна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

53 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Массаж тестом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Масаж тістом унікальний, він об'єднує в собі три види масажу: 
лімфодренажний, відновлювально-спортивний і розслабляючий. 
Проводиться масаж по руху лімфатичних шляхів, завдяки чому 
прискорюється процес виведення токсинів і шлаків з організму, 
усуваються застійні явища у великому і малому колі кровообігу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71384  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "The poem "English 
grammar"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Граматика англійської мови написана у формі віршів літератури 
наукового характеру з поясненням і прикладами специфіки вживання 
часів англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71385  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракочі Вадим Олександрович  
 

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)  Книга "Оркестрознавство й інструментознавство" 
("Оркестрознавство" І частина")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Оркестрознавство" - є першим подібним навчальним 
посібником в Україні для студентів музичних вузів. Складається з 4 
розділів: "Історія оркестру", "Оркестр та його різновиди", "Техніки 
викладу в оркестрі", "Складання оркестрової тканини" - детальний 
розгляд історії та теорії оркестру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71386  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немерицька Людмила Вікторівна, Журавська Інна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості формувань шкідливих організмів при 
ресурсоощадних технологіях захисту сільськогосподарських культур в 
Лісостепу і Поліссі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71387  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немерицька Людмила Вікторівна, Журавська Інна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Хвороби коренебульбоплодів та овочевих культур, їх 
моніторинг, етіологія, патогенез та селекція щодо створення стійких 
сортів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71388  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скребньов Ілля Олексійович (Dominatos), Волик Андрій Олексійович 
(Dominatos)  

 

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 "Ray of Light"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли "Night of Horror", "Angel without wings", "From 
Paradise to Hell", "Ray of Light", "Will you?", "Follow your foot steps", 
"Free".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71389  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коняєв Геннадій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Порядок проведення музичного фестивалю 
"ROCK проти алкоголізму" ("ROCK проти алкоголізму")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Захід має форму концерту за участі молодих українських та західних 
рок-груп, представляє боротьбу з таким соціальним лихом як 
алкоголізм, який швидко розповсюджується по Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71390  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

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  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Спільна мета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71391  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Христина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Фетиш души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71392  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Віктор Андрійович, Перельмутер Анатолій Вікторович, 
Шишов Олег Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Будівельна механіка. Комп'ютерні технології і 
моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику викладено класичні і сучасні методи розрахунку. 
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71393  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Віктор Андрійович, Іванченко Григорій Михайлович, 
Шишов Олег Володимирович, Пискунов Сергій Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Будівельна механіка. Розрахункові вправи. 
Задачі. Комп'ютерне тестування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить приклади розрахунку на міцність, жорсткість, 
стійкість. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71394  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Німець Юлія Станіславівна (Юлія Етімгер)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка "С любовью в сердце, рифмой на устах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетична збірка поєднує в собі 23 віршованих твори автора - від 
ранньої поезії до любовної та філософської лірики, об'єднані єдиним 
прагненням прекрасного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71395  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Оксана Ігорівна  
 

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 "Эротические раскраски для 
взрослых Оксаны Наливайко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів призначена для арт-терапії, допомагає подолати 
психологічне навантаження, може використовуватися в парних іграх 
як допоміжний засіб у праці психологів-сексологів. Знімає внутрішні 
зажими, допомагає в праці з особистістю та в пошуці нових ідей для 
збагачення особистого життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71396  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Акт милосердя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Ганна Корсунь - талановитий лікар, успішна і самодостатня жінка, яка 
вирішує поїхати добровольцем у зону АТО. Пропозицію дати інтерв'ю у 
прямому ефірі після повернення з Донбасу вона б і рада відмінити, але 
обставини змушують. Це стає початком змін в житті лікарки і тих 
людей, що пам'ятають, як несолодко жилося Ані вісімнадцять років 
тому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71397  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верхола Михайло Іванович, Білан Віталій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська академія друкарства 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 "Програма для моделювання та аналізу 
процесу фарбопередавання у фарбодрукарській системі офсетної 
машини SM-74" ("ModellnkSys")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання та аналізу процесу 
фарбопередавання у фарбодрукарській системі офсетної машини і дає 
можливість віртуально відтворювати процес фарбопередавання та 
проводити дослідження і аналіз колового та осьового розподілу фарби у 
фарбодрукарських системах офсетних машин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71398  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "ФЕМІДА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71399  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васельцова Миланья Ефимовна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "- Полцарства за коня!" - А за истину? Почем она нынче?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71400  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артемов Олександр Юрійович, Мельник Олексій Андрійович, Бєлов 
Віктор Юрійович, Кротов Микола Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модернізована версія спеціального 
програмного забезпечення інтеграції баз даних Державної 
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх 
документування та Єдиного державного демографічного реєстру для 
забезпечення оформлення та видачі проїзних документів, а також 
спеціальне програмне забезпечення інформаційної підсистеми 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 
осіб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процедур реєстрації місця 
проживання осіб в територіальних громадах відповідно до вимог 
Постанови Кабінету міністрів України від 02.03.2016 р. № 207. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71401  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лерніченко Катерина Валеріївна, Будник Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Узгодження умов угоди ДПП 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення базується на узгодженні умов угоди державно-
приватного партнерства (ДПП) на рівні місцевих перевезень пасажирів 
водним транспортом, що укладена між приватним підприємством і 
місцевими органами влади. Програма дозволяє мінімізувати час 
розрахунків, їх трудомісткість та збільшити об'єктивність прийняття 
ефективних рішень щодо вибору приватних партнерів для залучення їх 
до системи міських пасажирських перевезень водним транспортом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71402  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селезньов Сергій Володимирович, Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, літературний письмовий твір (поезія), складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "5 Проектов Студии Пикториальной Фотографии. 1999-2016 гг."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71403  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Рациональная Фотография" (2-е издание)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71404  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нізік Віктор Михайлович, Волинець Людмила Василівна  
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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)  Сценарій кінофільму "Лауреат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71405  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Маргарита Петрівна (Рита Лиманова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Оповідання "Чайный сервиз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посеред краси та затишку ранкового літнього міського парку 
розгортається палка суперечка. Немолода подружня пара, маючи на 
меті розірвання багаторічного шлюбу, пристрасно з'ясовує стосунки. 
Чи вдасться їм домовитись, коли поміж них став фарфоровий чайний 
сервіз. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71406  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Странный сюжет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71407  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Crystal Heart II. Gone (In memory)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71408  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Crystal Heart I. Alive"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71409  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Март Апрелій (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Битва за Хотин. 1621" ("Битва за Хотин")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71410  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаровський Олексій 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)  П'єса "Квартира почасово или лекарство от измены" ("Квартира 
почасово")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє молодих авантюристів здають квартиру погодинно любителям 
подружніх зрад. Самі герої ховаються в шафу, а потім виходять з 
відеокамерою і відбирають у "голубків" гроші та коштовності. Раптово 
вони з мисливців перетворюються на здобич.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71411  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Площадь воздуховодов MagiCAD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконати розрахунок площ повітропроводів і їх 
елементів, сформувати специфікацію повітропроводів. Вихідними 
даними для розрахунку є специфікація з програми MagiCAD.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71412  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Сергій Іванович, Кучеренко Людмила Іванівна, Власенко 
Анатолій Федорович, Черковська Людмила Григорівна, Кривошей 
Оксана Вікторівна, Воскобойнік Олексій Юрійович, Ткаченко 
Григорій Іванович, Білий Андрій Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Парфумерно-косметичні засоби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник включає в себе інформаційний матеріал, який є 
завершальним етапом у вивченні дисципліни "Фармацевтична та 
косметична хімія" для студентів вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 
226 "Фармація" спеціалізації "Технології косметичних засобів".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71413  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'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 "Рок-музика як фактор розвитку культури другої 
половини ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії проаналізовано соціологічні, естетичні, музичні 
особливості рок-музики. Акцент зроблено на hard-and-heavy.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71414  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яланська Світлана Павлівна, Пільгук Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія розвитку педагогічної творчості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологія розвитку педагогічної творчості : навч. 
посіб. / С.П. Яланська, Т.С. Пільчук. - Полтава : ПНТУ імені В.Г. 
Короленка, 2015. - 114 с. 

 

Анотація   

У посібнику розкрито психологічні особливості розвитку творчості 
особистості та основні концептуальні підходи до розуміння розвитку 
педагогічної творчості. Розкрито авторські програми розвитку творчої 
компетентності майбутніх учителів та вчителів-початківців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71415  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система інноваційних, комплексних, науково-
обґрунтованих ветеринарно-санітарних заходів на м'ясопереробних 
підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачає проведення дезінфекції виробничих приміщень 
м'ясопереробних підприємств, санації приміщень лабораторій 
ветеринарно-санітарної експертизи, знежирення ножів перед 
стерилізацією, знезараження засобів виробництва, зниження мікробної 
контамінації поверхні тушок, гігієнічної обробки рук персоналу 
новими, екологічно безпечними, високоефективними препаратами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71416  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир Григорович, Шейко Володимир Дмитрович, 
Панасенко Сергій Іванович, Ситнік 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)  Наукова робота на присвоєння науково-кваліфікаційного рівня 
лікаря-магістра медицини з фаху "Хірургія": "Сучасний стан 
проблеми діагностики та лікування перфоративної виразки шлунку та 
дванадцятипалої кишки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На теперішній час арсенал операцій при перфоративних виразках 
шлунку та дванадцятипалої кишки досить широкий. Без сумніву, 
потрібна оцінка результатів радикальних операцій, яка б дозволила 
визначити об'єктивні критерії для обґрунтування хірургічної тактики 
при перфоративних виразках. Таким чином встановлено зв'язок між 
станом тяжкості пацієнтів, терміном госпіталізації, ступенем 
розповсюдженості перитоніту та вибором варіанта оперативного 
втручання. Обґрунтування хірургічної тактики дозволили реалізувати 
диференційований підхід до вибору способу операції при 
перфоративній виразці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71417  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
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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 кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій пародійного поліцейського детективного фільму 
"Криміналісти Консультанти з продажу косметики. Мислити як 
злочинець: Утікачка" ("Сценарій "Криміналісти-консультанти: 
Утікачка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це історія полювання на великі нечесні гроші. Колишня Прем'єр-
міністр, яку судять за зловживання владою, тікає з під варти і 
переховується. Групі оперуповноважених слідчих доводиться шукати 
колишню Прем'єрку та ще й розслідувати серію загадкових убивств, 
які пов'язані з утікачкою та її діяльністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71418  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Stranger (acoustic version)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71419  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Time"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71420  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Paradise"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71421  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "It's Time to Say Goodbye"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71422  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I'm Gonna Be Cool"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71423  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Whenever I Dream of You"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71424  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або 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 & Loud"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71425  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Stranger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71426  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Can You Live Without Rock?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71427  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горечко Павло Зіновійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Blondie"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71428  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Авторська музика Чайки В.О. до спектаклю 
"Как Лиса Медведя обманывала, да сама попалась..." для театру 
ляльок "Белый волшебник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71429  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 творів "Авторська музика Чайки В.О. "Танцювально-
хореографічна композиція "Китай" для хореографічного колектива 
"Улыбка" м. Дніпро"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71430  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості процесу сушіння поліетилентерефталат-
грануляту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено теоретичні відомості процесу сушіння ПЕТ-грануляту. 
Розглянута взаємодія води з ПЕТ під час його сушіння. Побудована 
експериментальна установка, розроблена методика експерименту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71431  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Видалення полімерних матеріалів методом 
гідросепарації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Викладено теоретичні засади гідравлічної сепарації вторинних 
полімерних матеріалів. Зроблено аналітичний огляд стану проблеми, 
розглянуті екологічні аспекти. Побудована математична модель 
процесу. Створена експериментальна установка і розроблена методика 
експерименту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71432  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Повітряна класифікація вторинних полімерних 
пакувальних матеріалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Викладено теоретичні засади повітряної класифікації вторинних 
полімерних пакувальних матеріалів. Зроблено аналіз предмету 
дослідження. Розглянута фізична модель процесу. Розроблена і 
створена установка експериментальних досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71433  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теплова класифікація вторинних полімерних 
пакувальних матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено теоретичні засади теплової класифікації вторинних 
полімерних пакувальних матеріалів. Проведено аналіз проблеми 
сортування. Наведені властивості досліджувальних полімерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71434  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршов Максим 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 "Бонус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71435  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малиновський Владислав Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Word transformer 5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71436  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71437  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Збірник картин 
Примаченка Федора Васильовича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику представлено 39 картин Примаченка Федора Васильовича. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71438  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Іван Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Збірка авторських картин 
Єгорова Івана Володимировича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшло 18 картин, а саме: "Шалунка вийшла на охоту", 
"Відавша серця", "Дикий кінь", "На таких тролі катались. Дикун", "З 
іншої планети", "Закохані", "Зустріч з поглядом вперед", "Революція. 
Квіти під прапором неба", "Кобилка в квітах", "Козак", "Колись на 
Україні, каталися такі діви", "Космос", "Не прості квіти", "Не треба 
на Україну нападати", "Пафос", "Прогулянка", "Сім'я", 
"Чорнобильські діти".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71439  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір прикладного характеру "Публічна система управління 
проектами" ("Пропозиція")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Складений твір для подання пропозиції на участь у програмі 
Європейської комісії за програмою ГОРИЗОНТ2020.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71440  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'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 "Розумні речі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірку було створено з метою подальшого застосування як нанесених 
зображень на різноманітні товари.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71441  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович (Meetrich)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень логотипу "MEETRICH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Колекція зображень та їх композицій і декомпозицій, які 
використовуються як емблеми товариства з обмеженою 
відповідальністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71442  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Марина Валеріївна, Адоньева Екатерина Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я люблю тебя жадно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71443  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Марина Валеріївна, Адоньева Екатерина 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 "Задержи дыхание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71444  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурчик Ігор Миколайович (Goorchyk Igor), Гурчик Ганна Ігоревна  
 

Повне ім'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 "Виборчий бюлетень пропорційно-
рейтингової системи голосування ("Система "ПРеС")" ("Система 
"ПРеС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головними відмінностями запропонованого бюлетеня системи "ПРеС" 
є цифрове кодування назв партій, цифрове кодування власних даних 
кандидатів та використання унікальних міток, які дозволять провести 
всі необхідні для обробки бюлетеня операції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71445  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлужний Андрій Борисович (Nichlava, Нічлава)  
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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 "Знаєш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71446  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлужний Андрій Борисович (Nichlava, Нічлава), Ярмуш Василь 
Ількович  

 

Повне ім'я або 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 говори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71447  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Євгеній Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Мыслить, понимать, действовать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71448  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Розрахунки економічної корективності дослідних 
робіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета: ситуаційне орієнтування для перевірки накопичених знань, 
вміння систематизовувати та узагальнювати інформацію, робити 
відповідні висновки залежно від рівня підготовки. Основні складові 
частини: типова та робоча програми дисципліни "Розрахунки 
економічної корективності дослідних робіт" для спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування", лекції, методичні рекомендації до 
виконання практичних робіт, тестові завдання для поточного 
контролю знань, питання до підсумкового поточного контролю знань, 
питання для підготовки до комплексної контрольної роботи, питання 
для підготовки до екзамену.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71449  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Анатолій Михайлович, Мірошкіна Ірина Володимирівна, 
Юрченко Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "INTEGRAL-SV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розраховувати напружено-деформований стан 
просторових тіл в постановці плоска деформація та вісесиметрична 
задача теорії пружності в циліндричній системі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71450  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Журавльов Руслан Борисович  
 

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 "Сповідь солдатської жінки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71451  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Хищенко Людмила Аркадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Забуду ли твои глаза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71452  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

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)  Літературний твір "Пластиковые книги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі показано порівняльні характеристики паперу та пластика, що 
дозволяють оцінити всі плюси та мінуси товарів народного 
споживання, що виготовляються із традиційного паперу. Наведено 
приклади заміни паперової продукції на пластикову, коротко описано 
процес виробництва паперу, що доводить його згубний вплив на 
екологію, природу та оточуюче середовище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71453  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма Сергій Миколайович, Рогушина Юлія Віталіївна, Балута 
Вікторія Сергіївна, Ткаченко Анастасія Володимирівна, Кудлай Єгор 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

79 

Віталійович, Атаманчук Олександр Михайлович, Горбунов Іван 
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 "Інтелектуальна система інформаційного та 
когнітивного супроводу функціонування Національної рамки 
кваліфікацій" ("ІСІКС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ІСІКС призначена для порівняння між собою кваліфікацій через 
зіставлення результатів навчання. Розробка ІСІКС проводилась на 
основі семантичної технології Semantic MediaWiki, що дозволило 
розширити сферу використання такої системи порівняно з 
традиційними базами даних та системами управління контентом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71454  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Тамара Іванівна, Пахомова Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71455  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басай Надія Пилипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71456  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (9-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71457  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Французька мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71458  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальований Юрій Іванович, Возняк Григорій Михайлович, 
Литвиненко Григорій 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)  "Алгебра" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основним завданням підручника є формування умінь розв'язування 
нерівностей зі змінами, квадратних нерівностей та систем рівнянь 
другого степеня, вивчення властивостей квадратичної функції та 
побудови її графіків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71459  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратова Людмила 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)  "Мистецтво" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Змістовне наповнення підручника, ілюстрований ряд, ретельно 
продумана система запитань і  завдань - все це спонукає учнів до 
естетичної оцінки творів мистецтва, роздумів та художніх узагальнень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71460  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадеєв Василь 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)  "Геометрія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник ознайомлює учнів з основними прийомами розв'язування 
трикутників, властивостями правильних многокутників, з 
декартовими координатами на площині, геометричними 
перетвореннями фігур та з векторами на площині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71461  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладченко Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я. 1 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71462  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцька Алла Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71463  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71464  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королько Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика. 4 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71465  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Запотоцька Алла Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 4 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (H 54.1 - H 54.2)    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71466  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Гранківська Ірина Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (H 54.1 - H 54.2)    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71467  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбела Емілія 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)  Наукова стаття "Арт-терапевтична компонента в лікуванні та 
профілактиці бронхообструктивного синдрому при бронхіальній астмі 
у дітей середнього та старшого шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Арт-терапевтична компонента в системі астма-школи полягає у 
проведенні десятиденного тренінгу  одноманітними вправами вольової 
регуляції процесу дихання для забезпечення поступового зменшення 
глибини дихання в поєднаннні з невербальним психотерапевтичним 
впливом на психологічний стан дитини шляхом залучення додаткових 
каналів сприйняття інформації та активізації аналізаторів нервової 
системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71468  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбіда Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. 4 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 90)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71469  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Віра Володимирівна, Гроза Ельвіра Павлівна  
 

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)  "Буквар" підручник для учнів підготовчого, 1 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 91)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71470  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Віра Володимирівна, Піканова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 91)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71471  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Буквар" підручник для учнів підготовчого, 1 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71472  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несен Галина Михайлівна, Кульбіда Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 91)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71473  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевська Людмила Вячеславівна  
 

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)  "Літературне читання. 4 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 90)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71474  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Мартинюк Олександр 
Олександрович, Гісем Ольга Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст навчального видання охоплює події Світової історії від Великої 
французької революції до початку Першої світової війни. Підручник 
стане ефективним засобом для проведення навчально-виховного 
процесу, формування ключових компетенцій, основних знань, умінь і 
навичок з предмету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71475  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Марія Олександрівна, Морська Лілія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

87 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник спрямований сприяти оволодінню учнями уміннями і 
навичками спілкування  в усній і писемній формах, відповідно до 
мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових 
сферах і ситуаціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71476  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні 
національної свідомості, духовно багатої мовної особистості, яка 
володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно 
користуватися засобами української мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71477  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадеєв Василь 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)  "Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням математики" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник ознайомлює учнів з основними прийомами розв'язування 
трикутників, властивостями правильних многокутників, з 
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декартовими координатами на площині, геометричними  
перетвореннями фігур, з векторами на площині та з початковими 
відомостями зі стереометрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71478  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ратушняк Святослав Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи правознавства" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник стане надійним засобом для формування відповідального 
громадянина, національно свідомої особистості з розвинутою 
політичною і правовою культурою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71479  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Наталія Миколаївна (Сорочинська Наталія Миколаївна), Гісем 
Ольга Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історя України" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст навчального видання охоплює події вітчизняної історії від кінця 
XVIII до початку XX  століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71480  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксюк Олексій Юрійович (Red Berlin), Білоус Олексій 
Миколайович (Red Berlin), Чехович Владислав Валентинович (Red 
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Berlin), Нагорнюк Сергій Леонідович (Red Berlin), Конотопець 
Олександр Олегович (Red Berlin)  

 

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 "On Time"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71481  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Танасієнко Павло Васильович, Соловйов 
Олексій Станіславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Медична 
реабілітація постраждалих з інфекційними ускладненнями 
політравми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені критерії стаціонарної реабілітації значно полегшують 
планування медичної реабілітації. Розроблена емпірична система 
оцінювання КПВ покращує об'єктивізацію результатів медичної 
реабілітації постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71482  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світличний Едуард Вікторович, Гречаник Олена Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Ультразвукова діагностика травми та її 
ускладнень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику основну увагу надано ультразвуковій діагностиці 
пошкоджень в наслідок поранень і травм грудної клітки, черевної 
порожнини, заочеревинного простору, судин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71483  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струкевич Олексій Карпович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник доповнений рубриками "Історичний факт", "Історичне 
джерело", "На думку вченого", у яких наведена додаткова інформація з 
відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть уривки з 
історичних документів, численні ілюстрації та мапи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71484  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Павло Броніславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить навчальний матеріал, у якому розкриваються події Всесвітньої 
історії. Глибше осягнути багатовікову історію людства допоможуть 
уривки з історичних документів, висловлювання відомих людей, 
ілюстрації, схеми й діаграми, історичні карти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71485  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наровлянський Олександр Данилович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи правознавства" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник ознайомить учнів із сучасним станом українського 
законодавства, з правами, які має кожна людина, і з тим, як їх 
захистити.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71486  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано поради та рекомендації щодо формування в 
школярів стійких переконань у пріорітеті здоров'я як основної умови 
реалізації фізичного, психологічного, соціального та духовного 
потенціалу людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71487  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Марина Миколаївна, Палій Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить 7 розділів, які складаються з уроків для подання, 
закріплення й узагальнення навчального матеріалу. Підручник сприяє 
формуванню в учнів навичок і розвитку вмінь у всіх видах мовленнєвої 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71488  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основу підручника становить матеріал із синтаксису словосполучення 
й простого речення, а також із розвитку мовлення. У підручнику більш 
спрощено подано теоретичні відомості, а матеріал підібрано за 
тематичним принципом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71489  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна, Жук Марія 
Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а 
також з основ комунікативної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71490  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить художні твори, відомості з теорії літератури, 
біографічні матеріали про письменників, спеціально дібрані ілюстрації. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71491  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страшко Станіслав Васильович, Войцехівський Михайло Федорович, 
Кучменко Олена Борисівна, Сліпчук Ірина Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71492  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахаренко Василь 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)  "Українська література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підручника ознайомлюють учнів з українським 
фольклором, оглядові розділи, відомості про авторів, тексти творів, 
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коментарі до них. Підручник створено для учнів, учителів, методистів, 
батьків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71493  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчин Марія Михайлівна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику в межах навчальної програми подано відомості про 
розчини, хімічні реакції, органічні сполуки, багатоманітність речовин, 
а також про видатних українських учених-хіміків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71494  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Зуєнко Марина Олексіївна, Стороха 
Богдан Валентинович, Туряниця Вікторія Георгіївна, Орлова Ольга 
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)  "Зарубіжна література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Через залучення до здобутків художньої літератури різних країн 
підручник формує сучасне покоління громадян України - покоління 
патріотів, яке любить книжки й здатне примножувати цінності, що 
залишили попередні епохи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71495  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник пісень "Согрейте, песни, людям душу. Диск 8 "Песня сердца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник пісень духовно-філософського характеру спрямований на 
виховання в людях оптимізму, пошук правильного шляху розвитку 
власного буття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71496  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопак Іван Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сонячна Полтавщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка літературних творів, яка здебільшого у гумористичному світлі 
висвітлює реалії життя суспільства початку ХХІ ст. у сільській 
місцевості та у невеликих містах, а також пригоди місцевих жителів 
провінції у столиці та за кордоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71497  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меттель Вінсент Альбертович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Мыслители"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71498  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляг Ганна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Vista Studiosos. Серія 2. Справа Євстратія 
Барановича" ("Vista Studiosos - 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує конфлікт, що відбувся між київським міщанином  
Є. Барановичем та групою студентів Києво-Могилянської академії, 
один із яких знімав у Барановича квартиру навесні 1746 р., що 
базується на реальних подіях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71499  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляг Ганна Віталіївна  
 
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)  Сценарій фільму "Vita studiosos. Серія 1. Справа Сидора Климова" 
("Vita studiosos - 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Після бійки, що сталася через прикре непорозуміння між міщанином 
Сидором Климовим та студентом-поетиком Києво-Могилянської 
академії Кондратієм Підгорським, старші товариші Підгорського 
організували колективну помсту Климову, що врешті обернулося 
трагедією для самих студентів. Оповідь базована на реальних подіях 
зими 1764 р.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71500  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасенко Ксенія Володимирівна  
 

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 "Гра"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молоді були одружені насильно своїми батьками. Батьки бажали, щоб 
подружжя набралося розуму. Але після чотирьох місяців постійних 
сварок та ненависті молоді вирішили розлучитися.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71501  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолов Олег Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Сайт "Mystery Shopping B2B" ("Mystery Shopping B2B")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з комплекту зображень та текстової інформації 
науково-економічного характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71502  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолов Олег Васильович  
 

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)  Літературний твір "CX Case Study (Customer Experience Case Study)" 
("CX Case Study")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є консультативним сервісом, який було розроблено та надається 
компанією. Дає можливість проаналізувати зусилля компанії у 
продажах, обслуговуванні, маркетингу, PR відносно RIO, що не є 
доступним через будь-які інші методології. Це швидкий спосіб оцінити 
та спланувати розвиток будь-яких підрозділів з продажів та 
обслуговування. Дослідження в реальних умовах вивчає розвиток 
комунікації від дзвінка або призначення зустрічі, до будь-яких з 
подальших подій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71503  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатольович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Холодный лёд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71504  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатольович  
 

Повне ім'я або 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   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71505  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кураєва Ірина Володимирівна, Сорокіна Людмила Юріївна, 
Сплодитель Анастасія Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія географічних карт "Розподіл важких металів (Cu, V, Pb) у 
сучасному ґрунтовому покриві (горизонт 0-5 см) Національного 
природного парку "Олешківські піски" та прилеглих територій (у 
цифровому форматі, базовий масштаб 1:25000)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Карта містить інформацію про розподіл Cu, V, Pb у сучасному 
ґунтовому покриві (горизонт 0-5 см). Великомасштабна карта укладена 
у цифровому форматі, призначена для визначення вмісту свинцю у 
ландшафтах, що знаходяться у межах природоохоронної території, а 
також для інших наукових та прикладних цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71506  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сплодитель Анастасія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір наукового 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Географічна карта "Ландшафтні комплекси Національного 
природного парку "Олешківські піски" та прилеглих територій" (у 
цифровому форматі, базовий масштаб 1:25000)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карта містить інформацію про територіальну і компонентну структуру 
ландшафтів НПП "Олешківські піски", а саме про ґрунтоутворюючі 
породи, рельєф, ґрунти, корінний рослинний покрив та його сучасний 
стан. Великомасштабна ландшафтна карта (1:25000) укладена у 
цифровому форматі, призначена для оцінки ландшафтної структури 
Національного парку та прилеглих територій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71507  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сплодитель Анастасія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір наукового 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Географічна карта "Ґрунти Національного природного парку 
"Нижньосульський" та прилеглих територій" (у цифровому форматі, 
базовий масштаб 1:25000)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карта містить інформацію про ґрунтовий покрив НПП 
"Нижньосульський", а саме про ґрунти, ґрунтоутвоюючі породи тощо. 
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Великомасштабна карта ґрунтів (1:25000) укладена у цифровому 
форматі, призначена для оцінки ґрунтового покриву Національного 
парку та прилеглих територій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71508  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для керування секціями 
обприскувачів зернових сівалок. Відображає оброблену площу та надає 
підказки для поліпшення сільгоспробіт при обробітку ґрунту, посіву, 
збору врожаю тощо.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71509  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Анатолій Іванович, Куда Сергій Анатолійович, Хомяк 
Вадим Олександрович, Ломський Денис Анатолійович, Брезгін 
Максим Сергійович, Жук Марія Олександрівна  

 
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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа расчета параметров газа при 
заполнении или опорожнении баллона(ов)" ("G-Bottle")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано вихідний код програмного забезпечення розрахунку 
параметрів газу під час заповнення або спорожнення балона високого 
тиску. Програма дозволяє розраховувати такі основні параметри у часі 
як: тиск газу, витрата газу, маса газу, температура газу та конструкції 
балона, тривалість процесу заповнення або спорожнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71510  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саган Олена Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика навчання інформатики в 
початкових класах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник ставить за мету забезпечення якісної підготовки учителів 
початкових класів, зокрема в царині формування їх методико-
інформатичної компетентності. В посібнику розкриваються загальні 
питання методики навчання інформатики молодших школярів, 
подається логіка вивчення основних змістовних ліній курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71511  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишмаков 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 "Автоматизована система управління 
квартальними звітами" ("АСУ "Квартальна звітність")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення обліку бюджетної звітності 
головного розпорядника бюджетних коштів державного або місцевих 
бюджетів. Основна мета програми - це консолідація бюджетної та 
фінансової звітності на рівні головного розпорядника коштів. Форми 
звітності відповідають затвердженим наказам Мінестерства фінансів 
України та чинному законодавству.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71512  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Михайло Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Медицинское устройство для гармонизации биополя 
человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований медичний пристрій для гармонізації біополя людини, 
що складається з металевого обруча, відповідного розміру голови 
пацієнта, який виготовлений із золота та двох срібних електродів у 
вигляді підошви сандалій, які повторюють контур стопи пацієнта, 
дозволяє м'ягко і гармонійно, без шкоди для здоров'я, коригувати 
енергетику людини, а отже обмін речовин, гомеостаз і 
психосоматичний стан людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71513  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Канська Ольга Ігорівна, Труш Юлія 
Тимофіївна, Білова Олена Сергіївна, Кравченко Тетяна Василівна, 
Котенко Наталія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт з науково-дослідної роботи "Аналітична підтримка тактичних 
управлінських рішень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено структуру і визначені принципи організаційно-
економічного механізму регулювання діяльності промислових 
підприємств як складних соціально-економічних систем. Визначені 
умови функціонування промислових підприємств, необхідних для 
забезпечення конкурентноспроможності продукції та її оцінки. 
Розроблені вимоги до металургійного виробництва та шляхи їх 
дотримання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71514  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Канська Ольга Ігорівна, Труш Юлія 
Тимофіївна, Білова Олена Сергіївна, Кравченко Тетяна Василівна, 
Котенко Наталія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт з науково-дослідної роботи "Аналітична підтримка управлінських 
рішень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалена система показників оцінки окремих видів діяльності, 
яка є базою для розробки змісту аналітичного супроводу стадій 
технології управлінських рішень. Визначені особливості стратегічних 
управлінських рішень, принципи аналітичної підтримки та основні 
етапи технології управлінських рішень і зміст аналітичного супроводу 
на кожному її етапі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71515  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейко Марина 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)  Роман "Прозерпина в страсти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман-подорож - це сучасна романтична історія кохання, викладена на 
тлі екзотичних пейзажів Кенії, Шанхая, Ріо та Парижа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71516  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Михайло Миколайович, 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 "Особливості діагностування психічного стану 
особистості в сучасних  умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті висвітлюються сучасні проблеми оперативного психологічного 
діагностування військовослужбовців, представників декретованих 
контингентів, потерпілих від злочинів та інших осіб. Пропонується до 
широкого використання при роботі з даними категоріями осіб, 
випробований протягом 2014-2016 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71517  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биструшкіна Світлана Вікторівна, Сенченко Тамара Гургенівна, 
Феофанова Олена Вікторівна, Феофанов Сергій Євгенійович, Байбуз 
Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
"Адресна соціальна допомога" ("АІС "Наша сім'я")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інформаційно-аналітичної підтримки 
органів соціального захисту населення, що буде забезпечувати 
оперативне та якісне виконання програм соціальної допомоги. Реалізує 
створення та ведення електроних карток: картки інваліда,  картки 
малозабезпеченої сім'ї, картки одинокої особи.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71518  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 
Кільдяєв Віталій Едуардович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сегмент "Житлові субсидії" Центрального 
сховища даних Мінестерства соціальної політики України (ЦСБ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення об'єктивної картини результатів 
роботи Мінестерства для отримання аналітичної інформації в режимі 
реального часу та зведеної інформації в режимі off-line.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71519  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Шулаков Едуард Миколайович, 
Іванова Оксана Анатоліївна, Хлань Людмила Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних Сегменту "Житлові субсидії" Центрального 
сховища даних Мінестерства соціальної політики України (ЦСБ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для накопичення, аналізу та забезпечення 
використання інформації щодо житлових субсидій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71520  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місюренко Віталій Валентинович, Крівець Тамара Петрівна, 
Феофанова Олена Вікторівна, Кучкін Олександр Сергійович, Соломаха 
Тетяна Іванівна, Захарчук Наталія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних Інформаційної системи "Реєстр 
осіб отримувачів одноразової грошової допомоги постраждалим особам 
та внутрішньо переміщеним особам" (базова версія)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить інформацію про постраждалих та внутрішньо 
переміщених осіб, які ортимують одноразову грошову допомогу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71521  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биструшкіна Світлана Вікторівна, Сенченко Тамара Гургенівна, 
Феофанов Сергій Євгенійович, Крівець Тамара Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних отримувачів адресної соціальної 
допомоги, що створюється і ведеться органами соціального захисту 
населення з використанням програмних засобів "Автоматизована 
інформаційна система "Адресна соціальна допомога" ("Наша сім'я")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних містить інформацію про осіб, які отримують соціальну 
допомогу (інваліди, малозабезпечені сім'ї, одинокі особи). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71522  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місюренко Віталій Валентинович, Шулаков Едуард Миколайович, 
Феофанова Олена Вікторівна, Кучкін Олександр Сергійович, 
Пасіченко Євген Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Реєстр осіб 
отримувачів одноразової грошової допомоги постраждалим особам та 
внутрішньо переміщеним особам" (базова версія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів органів 
Мінсоцполітики щодо централізації та отримання достовірної 
інформації про постраждалих та внутрішньо переміщених осіб, які 
отримують одноразову грошову допомогу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71523  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "У меня была мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71524  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вечная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71525  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Люди-машины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71526  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Алиса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71527  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Грей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71528  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Три сотни хищных лун"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71529  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наречена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71530  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71531  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Белые лилии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71532  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулачек Володимир В'ячеславович (Johnny Fist)  
 

Повне ім'я або 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 стій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71533  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горнійчук Іван Вікторович, Євецький Віктор 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 автоматизації користувачів засобами 
клавіатурного почерку "Login"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена система авторизації користувача на основі його 
біометричних характеристик, зокрема на основі його клавіатурного 
почерку. Це дає можливість забезпечити конфіденційність інформації 
на персональному компю'тері, навіть якщо пароль буде 
скомпроментовано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71534  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горнійчук Іван Вікторович, Євецький Віктор 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 реєстрації користувачів для авторизації 
засобами клавіатурного почерку "HandWriting"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71535  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Валерій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить матеріал для організації продуктивного навчання, 
особливістю якого є формування учнями способів репродуктивної 
діяльності для створення особистісних освітніх продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71536  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобернік Сергій Георгійович, Коваленко Роман Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал підручника оптимально структуровано. Твір містить багато 
цікавих, необхідних для школяра, рубрик, якісний картографічний 
матеріал і доскональний методичний апарат.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71537  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімакова Лідія Анатоліївна, Снєгірьова 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)  "Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника і його структура містить тексти художніх творів, 
біографічні відомості про письменників, завдання до художніх творів, 
навчальні статті, а також матеріали, що розширюють культурний 
кругозір учнів 9 класу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71538  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лавина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71539  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Паркан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71540  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Анна Василівна  
 

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 до вистави "Блокпост Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71541  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Анна Василівна  
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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 пісень до вистави "Маленький принц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71542  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугова 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)  Науковий твір "Науковий потенціал ВНЗ України та результативність 
його використання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню наукового потенціалу ВНЗ України та 
результативності його використання. Обґрунтовано показники, які 
свідчать про стан наукового потенціалу ВНЗ та результативність його 
використання, здійснено його оцінку. Розглянуто особливості 
державної підтримки науки у ВНЗ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71543  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпських Віталій Геннадійович  
 

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 "Соціальна мережа "Свої люди" ("Свои 
люди", "Our people"eng)" ("Свої люди")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціальна мережа "Свої люди" - Інтернет-спільнота людей, об'єднаних 
на технічній платформі мережі, які обмінюються між собою власними 
бізнес-зв'язками шляхом надання взаємних рекомендацій на підставі 
власного досвіду споживання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71544  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Комерційний дизайн монет "10 заповедей-PL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізи дизайну монет польською мовою серії "10 заповедей". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71545  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Цеховський Максим 
Володимирович, Савельєв Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма побудови адаптивних алгоритмів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови адаптивних алгоритмів. В основі 
роботи програми лежить формування множини перетворень операндів 
та формування алгоритму, що реалізує заданий алгоритм за допомогою 
обраних перетворень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71546  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Цеховський Максим 
Володимирович, Савельєв Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма моделювання цифрових пристроїв"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання роботи дискретних пристроїв, 
що реалізовані на логічних елементах. У результаті формується файл 
результату, що містить опис введеної схеми та значення сигналів на 
виходах відповідних елементів для кожного двійкового набору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71547  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Цеховський Максим 
Володимирович, Савельєв Анатолій Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма аналізу алгоритмічних структур"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу функціональних можливостей 
алгоритмічних структур. Програма визначає перетворення, при яких 
реалізується заданий алгоритм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71548  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Телятник 
Максим Сергійович, Подольська Аліна Олегівна  

 

Повне ім'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 "Комп'ютерний 3 D тур містом Кременчук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено на основі редактора векторних зображень Inkscape 
та за допомогою мови JavaScript. Програма призначена для загального 
використання користувачами мережі Інтернет, які відшукують 
туристичні маршрути.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71549  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янко Наталія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування національної культури молоді в 
педагогічній спадщині В.М. Верховинця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування національної культури молоді в 
педагогічній спадщині В.М. Верховинця [Текст] : Дем'янко Н.Ю. - вид. 
2-ге, випр. та доповн. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2012. - 268 с., іл. 

 

Анотація   

У монографії вперше систематизовано й узагальнено педагогічну 
спадщину В.М. Верховинця з формування національної культури 
молоді, обґрунтовано основні підсистеми його педагогічної та 
мистецької діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71550  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

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)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний малюнок міста Запоріжжя 
від Дамби до р. Мокра Московка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічний малюнок з висоти пташиного польоту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71551  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявська Аліса Костянтинівна, Царік Дар'я 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 "Мой город"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71552  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теліженко Кирил Олександрович, Ліхачов Дмитро 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 "Програмна система колективного перегляду 
сферичного відео univrsee.player"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана програма є основою системи колективного перегляду сферичного 
відео. Програма дозволяє одночасно запускати та зупиняти відео на 
керованих пристроях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71553  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теліженко Кирил Олександрович, Ліхачов Дмитро 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 "Програмна система контролю подій у 
сферичному відео Fate Line"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є системою, що дозволяє контролювати та обробляти 
події, що відбуваються при відтворені сферичного відео.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71554  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куницький Сергій Володимирович, Піддубний Сергій Миколайович, 
Цибулькіна Ганна Володимирівна, Білошапка Інна Сергіївна, Косяк 
Михайло Олександрович, Бурмицький Олександр Борисович, 
Зволинська Валерія Сергіївна, Мизюк Денис Анатолійович, 
Кальницький Олександр 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)  Опис науково-розважальної телепрограми "Оттак мастак" 2 сезон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71555  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудінов Вадим Анатолійович, Тарасенко Володимир Петрович, 
Миронець Юрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Математична статистика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження мультимедійного навчального посібника є 
ознайомлення студентів з основними методами математичної 
статистики, які використовуються в психологічних дослідженнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71556  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодін Артем Володимирович, Чуприна Олена Віталіївна, Нагайник 
Тарас Григорович, Миронець Юрій Анатолійович, Пуйко Тетяна 
Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Домедична допомога"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою цього дидактичного засобу є уніфікація окремих прикладних 
положень щодо комплексу невідкладних заходів із припинення дії 
вражаючого фактора, усунення явищ, що загрожують життю, 
запобігання подальшим ушкодженням і можливим ускладненням стану 
постраждалого, полегшенню страждань потерпілого та правильного 
транспортування його до лікувального закладу, а також формування у 
здобувачів вищої освіти базових знань про першу домедичну допомогу 
та її обсяги, швидко та ефективно надавати медичну допомогу, 
проводити організаційні заходи з врятування життя людини, 
забезпечити життєдіяльність організму при різних патологічних 
станах, вміло діяти та рятувати життя людини у різних обставинах.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71557  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозьоров Євген Вікторович, Власенко Валерій Павлович, Завальний 
Андрій Миколайович, Заяць Наталія Володимирівна, Колодій Олексій 
Анатолійович, Кривицький Юрій Віталійович, Лазнюк Наталія 
Василівна, Максименко Юлія Євгенівна, Мінченко Ольга Василівна, 
Осауленко Андрій Олександрович, Пендюра Максим Миколайович, 
Пікуля Тетяна Олександрівна, Старицька Ольга Олексіївна, 
Тихомиров Денис Олександрович, Тихомиров Олександр Деонисович, 
Тюріна Оксана Володимирівна, Харченко Наталія Петрівна, 
Підвисоцький Валерій Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник "Теорія 
держави та права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення мультимедійного посібника теорії держави та права є 
набуття здобувачами вищої освіти вмінь і навичок стосовно питань, що 
пов'язані із закономірностями винекнення, розвитку та 
функціонування державно-правових явищ у суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71558  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Петро Євгенович, Афян Артем Артурович, Бондаренко Дмитро 
Сергійович, Півоваров Валентин Олександрович, Дубневич Нестор 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "LITT - Law in TTouch" 
("LITT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

LITT середовище розробки юридичних документів, за допомогою якого 
можна створити різноманітні юридичні документи. Створення 
договорів відбувається шляхом введення назви договору, відображення 
розділів та пунктів договору, пересування розділів та пунктів договору 
та конструювання договору.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71559  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінник Дмитро 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 "Beginning"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71560  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сонечко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71561  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім'я або 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 ранку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71562  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Держи меня руками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71563  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Максим Володимирович, Крячок Олександр Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MoneyLogger by altRecipe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для мобільного ведення журналу фінансових 
операцій. Основною відмінністю від аналогів є можливість вести 
декілька таких журналів одночасно. Система надає зручні механізми 
збереження даних про фінансові операції та зводить баланс у зручний 
для користувача вигляд.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71564  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янушевський Віктор Іванович (Віктор Вікторевський)  
 

Повне ім'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 п'єси "Флешка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комедійна історія про дівчину - адміністратора комп'ютерних мереж, 
яка, з метою помсти коханому, залучається до рейдерської гри за 
незаконне привласнення грошей та нерухомості одеських бізнесменів 
через мережу Інтернет, але, розібравшись у обставинах подій, робить 
усе, щоб авантюрні задуми іноземних та місцевих злочинних 
угруповань та хакерів не здійснились, а зло було покарене.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71565  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половко Наталя Петрівна, Вишневська Лілія Іванівна, Ковальова 
Тетяна Миколаївна, Світлична Євгенія Іванівна, Федоровська 
Мар'яна Іванівна, Коноваленко Ілона Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Екстемпоральні прописи для терапії 
дерматологічних захворювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний навчальний посібник призначений для підвищення рівня 
аудиторії та позааудиторної підготовки студентів вищих 
фармацевтичних навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71566  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Дмитро Володимирович, Снарський Ольгерт Володимирович 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Плазменно-электролитическая модификация алюминиевых 
сплавов для получения покрытий с заданными характеристиками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дається опис процесу плазмово-електролітичної модифікації поверхні 
металів, принцип роботи і схема установки, яка дозволяє здійснювати 
процес плазмово-електролітичної модифікації. Наводяться граничні 
властивості одержуваних покриттів. Основна перевага методу в 
порівнянні з існуючими - поліпшення властивостей покриття, 
прискорення процесу, зменшення енерговитрат на формування 
покриття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71567  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерак Роксолана Вікторівна, Вакалюк Ігор Петрович, Остап'як 
Ірина Зиновіївна, Судус 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 "Індивідуальний щоденник самоконтролю для хворих 
із серцево-судинними захворюваннями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Індивідуальний щоденник самоконтролю має важливе значення як для 
хворого, так і для лікаря. Для хворого це можливість оцінити 
функціональний стан серцево-судинної системи у спокої, при фізичних 
навантаженнях, у побуті тощо, з боку лікаря - це можливість оцінити 
ефективність відновного лікування та реабілітаційних заходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71568  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанський Михайло Леонідович, Бугара Віталій Анатолійович, 
Джура Олександр Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Son of the Sun and Wizard Lizard"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою історію про сонячний промінчик на ім'я Син Сонця, 
який прилетів на Землю для того, щоб знайти друзів. На Північному 
полюсі він зустрів Варана-Чаклуна і допоміг йому перемогти зло 
всередині себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71569  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабшай Єфим Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Эмоциональный детокс и эмоциональный 
иммунитет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це збірник інноваційних авторських методик комплексної діагностики 
емоційного здоров'я, антистресових програм, методик швидкого 
емоційного відновлення, ANTI-age комплексу, програм профілактики 
емоційного вигорання і методик укріплення емоційного імунітету.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71570  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанський Михайло Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "СЛОНБАС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сценарій про простого донецького хлопця на 
прізвисько Слон, який вступає в ополчення ДНР, щоб відшукати 
наречену, вкрадену бойовиками. Але його пошуки перетворюються на 
помсту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71571  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанський Михайло Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій до короткометражного мультфільму "ОСТАННІЙ МАЯК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій до мультфільму про Темряву, що захоплює летючі острови 
один за одним. Доглядач маяка на останньому летючому острові 
намагається зупинити Темряву та врятувати свою нову подругу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71572  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71573  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71574  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71575  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn), Горбань Олег 
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 "Не познанная Ки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71576  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn), Горбань Олег 
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 "Маленькая дива"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71577  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn), Горбань Олег 
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 "Сто девядь роз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71578  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71579  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71580  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71581  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Grand 
henna" ("GRAND HENNA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений дизайн містить зображення декількох варіантів 
дизайну логотипу "Grand Henna", що представлений в кольоровому та 
чорно-білому виконанні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71582  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубов Максим (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика № 1 Silver "Быстрое и 
успешное трудоустройство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика являє собою коротку та ємку покрокову інструкцію, 
застосовуючи котру без довгого вивчення можна значно підвищити 
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ймовірність швидкого працевлаштування. Підійде для кандидатів як з 
досвідом, так і без досвіду роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71583  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларіна Катерина Юріївна, Власюк Ганна Григорівна, Нестругіна 
Олена Сергіївна, Ларін Віталій Юрійович, Розорінов Георгій 
Миколайович, Чичикало Ніна 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)  Монографія "Автоматизированные технологии профилактики 
опорно-двигательной системы человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71584  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киктев Микола Олександрович, Розорінов Георгій Миколайович, 
Ларіна Катерина Юріївна, Власюк Ганна Григорівна, Ларін Віталій 
Юрійович, Чичикало Ніна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проектирование и эксплуатация автоматизированных 
ленточных конвейеров"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71585  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Ескіз весільної сукні від Марчук 
Ірини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71586  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Катерина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Пісочна анімація "Аліса в країні чудес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вистава, де худодник в реальному часі на сцені малює пісочні 
ілюстрації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71587  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Катерина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Пісочна анімація "Романтична музика піску"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вистава, де художник в реальному часі на сцені малює пісочні 
ілюстрації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71588  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Благословення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш-пісня оспівує Господнє Благословення та турботу про людей. 
Пісня складається з 4-х куплетів та приспіву після кожного куплету 
(разом у пісні приспів співається 4 рази).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71589  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малімон Людмила Яківна, Дучимінська Тамара 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 "Психологія особистісної безпорадності студентів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Психологія особистісної безпорадності студентів [Текст] : монографія / 
Л.Я. Малімон, Т.І. Дучимінська. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 192 с. 

 

Анотація   

Досліджено теоретичний та емпіричний аналіз психологічного 
феномена безпосередності, відстежено історію її досліджень у 
зарубіжній і вітчизняній психології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71590  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Школяр Сергій Петрович, Арканова 
Анастасія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Інтелектуальний потенціал схеми регулювання 
транспортного руху у межах основних автодоріг міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить інформацію про розробку схеми регулювання 
транспортного руху у межах основних автодоріг міста.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71591  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олена Олександрівна, Холопов Леонід Семенович, 
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 "Оцінка ефективності терапії пацієнтів, які перенесли 
гострий коронарний синдром без елевації сегменту ST та стентування 
коронарних артерій при наявності супутнього метаболічного синдрому 
за допомогою модернізованого опитувальника MSAQ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко О.О., Холопов Л.С., Чумаченко Н.В. Оцінка 
ефективності терапії пацієнтів, які перенесли гострий коронарний 
синдром без елевації сегменту ST та стентування коронарних артерій 
при наявності супутнього метаболічного синдрому за допомогою 
модернізованого опитувальника MSAQ // Вісник проблем біології і 
медицини. - 2015. - Випуск 4, Том 2 (125). - С. 241-247. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71592  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Сергій Іванович, Васюк Світлана Олександрівна, Портна 
Олена 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)  Науковий твір "Комплексиметрія у фармацевтичному аналізі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить інформацію щодо застосування 
комплексних сполук у фармацевтичному аналізі з розкриттям основ 
комплексонометричного титрування: комплексони, комплекси ЕДТОК 
з іонами лужноземельних і важких металів, титранти методу, криві 
титрування та встановлення точки еквівалентності, способи 
проведення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71593  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсу Наталія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "Митці Кам'янця-Подільського: 
архітектори, мистецтвознавці,  художники"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Урсу Н.О. Митці Кам'янця-Подільського : Митці 
Кам'янця-Подільського: архітектори, мистецтвознавці,  художники / 
укл. Н.О. Урсу. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. - 240 с. 

 

Анотація   

Видання містить інформацію про представників візуальних мистецтв 
міста (архітекторів, мистецтвознавців, художників образотворчих і 
декоративно-прикладних мистецтв), проілюстровану їх найкращим 
доробком: творами у різних художніх техніках, мистецтвознавчими 
виданнями тощо. Короткий життєпис дозволяє  прослідкувати етапи 
формування  та розвитку  творчого обдарування  кожного митця (200 
осіб), характер вподобань, техніки й технології втілення образів.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71594  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубіна Тетяна Дмитрівна, Спіркіна Оксана Олексіївна, Підгорецький 
Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Збірник лекцій для проведення занять із гуманітарної 
підготовки в системі ДСНС України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тематика лекцій, що увійшли до навчального посібника, охоплює ряд 
важливих тем, необхідних для вивчення персоналом ДСНС України, а 
саме: культура спілкування, професійна деформація та її 
профілактика, патріотичне виховання, моральні якості тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71595  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріленко Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Прощай, будущее"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій до повнометражного фільму. За сюжетом танцівниця 
відмовляється від мрії про сцену заради можливості зустрітися з 
коханим з минулого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71596  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Лариса 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)   Збірка дитячих казок-оповідань "Лесині казки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71597  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Лариса Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Русалчин тиждень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71598  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведева Віолетта Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний альбом "Квіти кохання" (22 пісні)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "А ты пришел ко мне во сне", "Алые паруса", 
"Города", "Зачем меня ты полюбил?", "Зимний вальс", "Зіронька 
моя", "Квіти кохання", "Красные розы", "Лепесток", "Любиш-
губиш", "Не судьба", "Ночь", "Облако весны", "Он не прийдет", 
"Ровно год", "Судьба", "Твои голубые глаза", "Твой идеал", "Тебе", 
"Тишина", "Ты мой нежный ангел", "Я тебя люблю".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71599  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пятисоцька Світлана Сергіївна, Алексєєва Ірина Анатоліївна, 
Алексєнко Яна 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)  Методичні рекомендації для проведення розрахунково-графічних робіт 
з дисципліни "Метрологічний контроль у фізичному вихованні та 
спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пятисоцька С.С. Методичні рекомендації для 
проведення розрахунково-графічних робіт з дисципліни 
"Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті" /  
С.С. Пятисоцька, І.А. Алексєєва, Я.В. Алексєнко. - Харків : ХДАФК, 
2016. - 76 с. 

 

Анотація   

В даних методичних рекомендаціях приведені завдання для виконання 
розрахунково-графічних робіт з використанням математико-статис-
тичних методів обробки емпіричних даних: метод середніх величин, 
метод перевірки статистичних гіпотез, метод експертної оцінки. Кожне 
завдання доповнене пояснювальними таблицями та прикладами 
розрахунку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71600  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-економічного характеру 
"Розвиток малого та середнього підприємництва на Херсонщині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній розробці проаналізовано стан розвитку суб'єктів малого та 
середнього підприємництва в Херсонській області за показниками 
кількості таких підприємств, обсягів реалізованої ними продукції та 
кількості зайнятих. Вказано основні джерела фінансових ресурсів 
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71601  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губка Олексій Сергійович, Губка Сергій Олексійович, Носова Наталія 
Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма шифрування даних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для шифрування та дешифрування даних 
користувача двома алгоритмами шифрування: афінний шифр та мій 
шифр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71602  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

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 
"Медстар. ЛікОбіг" (ІАС "Медстар. ЛікОбіг")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку аптечних товарів в 
лікарняній аптеці і відділеннях медичної організації, державної або 
госпрозрахункової. У програмі реалізований універсальний підхід для 
обліку товарно-матеріальних цінностей різного виду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71603  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олександр Борисович, Удовиченко Богдан 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 "Підсистема обробки метаданих Microsoft 
Dynamics CRM для побудови призначеного для користувача порталу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє динамічно будувати форми та подання Microsoft 
Dynamics CRM на клієнтській стороні. Клієнтом може бути браузер, 
смартфон і планшет, оскільки для передачі даних використовується 
протокол НТТР, а дані передаються в форматі JSON.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71604  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 
"BUKOWSKI BAR"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71605  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Демчук Руслана 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 "Комп'ютерна програма для схемотехнічної 
реалізації модуля комутації та часового розподілу трьох каналів на 
приймальній стороні системи передачі даних"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для схемотехнічної реалізації модуля комутації та часового 
розподілу трьох каналів на приймальній стороні системи передачі 
даних призначена для створення VHDL-моделі цифрового модуля, що 
реалізує цифрову схему пристрою комутації трьох каналів, які в 
процесі функціонування системи передачі можуть підключатися до 
багатоканальної системи передачі даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71606  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Скородід 
Іван Іванович, Шарапанюк Роман Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для виділення 
ізольованих клітин в зображенні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє визначити клітини на зображенні при різних 
порогах яскравості. Програма написана мовою Delphi. Дана програма 
може бути використана для попередньої обробки зображень при 
виділенні характеристичних ознак зображень, а також у різних 
графічних редакторах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71607  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nanna (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 "Завтра буде добрим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71608  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Лунная ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71609  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

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 "На перекрестке дней"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71610  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

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 "Одержимая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71611  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
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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 "Жить для тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71612  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогон Юрій Миколайович, Сидоренко Сергій Іванович, Шкарбань 
Руслан 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)  Твір наукового характеру "Формирование фазового состава и 
структуры в термоэлектрических наноразмерных пленках на основе 
скуттерудита CoSb3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71613  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогон Юрій Миколайович, Сидоренко Сергій Іванович, Шкарбань 
Руслан 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)  Твір наукового характеру "Фазовий склад, структура і рівень 
механічних напружень в нанорозмірних плівках Co-Sb - 
функціональних елементів термоелектрики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено закономірності формування фазового складу і структури та 
рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках, отриманих 
методом молекулярно-променевого осадження на підкладки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71614  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. Drops theme"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71615  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Warming To The Bone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71616  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. Untuned piano theme"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71617  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Sui Caedere. Slow Motion"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71618  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  David Guttmann (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)  Сценарій драми "Shalom, Сиди Таль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Драма про життя та діяльність єврейської актриси, заслуженої 
артистки України Сіді Таль. В основі драми - події, які відбулись в 
1926-1982 роках. Початок сценічної діяльності актриси в Румунії, а 
пізніше в Чернівецькій державній філармонії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71619  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубов Максим (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика №2 GOLD "Быстрое и 
успешное трудоустройство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Методика являє собою коротку та ємку покрокову інструкцію, 
застосовуючи котру без довгого вивчення можна значно підвищити 
ймовірність швидкого працевлаштування на бажану роботу. Підійде 
для кандидатів як з досвідом, так і без досвіду роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71620  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

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 "Как дым"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71621  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Віктор Андрійович, Шишов Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальний комплекс "АСИСТЕНТ" ("КП 
"НК "АСИСТЕНТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний комплекс призначений для вивчення і засвоєння за 
допомогою персональних комп'ютерів основ тем курсу будівельної 
механіки, а також для виконання курсових і дипломних проектів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71622  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Світлана Миколаївна, Клісенко Наталія Олегівна  
 

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)  Опис заходу "Спортивно-масовий захід "Велодень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71623  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващук Олександр Сергійович  
 

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 "Німби на здачу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Ніби на здачу", "Поетам", "Праворуч", 
"Площина", "Кола", "Самотній вовк", "7 пік", "Мереживо", "Бісер у 
кулаці", "Evolution", "Квіти, вазони, обман", "Еліта і житло", 
"Батькові черевики", "Камінь і каміння", "Перегоріло", "Френдзона", 
"Порожнеча", "У мережі", "Хованки", "Зима".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71624  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересунько Микола Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення культурно-мистецької програми "Рокам ніколи 
пам'яті не стерти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71625  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещагін Вячеслав Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система інформаційного забезпечення 
функціонування експозицій музеїв, художніх галерей, виставок або 
презентацій та сценарії використання Системи для мультирежимного 
супроводу відвідання Музею "Діорама "Битва за Дніпро"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить детальний опис сценарного та технічного задумів 
створення і впровадження спеціалізованої системи інформаційного 
забезпечення функціонування експозицій музеїв, художніх галерей, 
виставок або презентацій та сценарії її використання для 
мультирежимного супроводу відвідання музею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71626  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ищу тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71627  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Юрій 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)  Фантастична повість "Кінець таємниці беззаконня. Або, варіант 
Другого Пришестя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Даний твір описує історію життя двох товаришів, один із яких є 
обдарованим екстрасенсорними здібностями, а інший замислюється над 
буттям людства і пропонує розглянути як варіант Друге пришестя, яке 
може відбутися, на його думку, в сучасному суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71628  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільчковський Едуард Станіславович, Шиян Богдан Михайлович, 
Цьось Анатолій Васильович, Пасічник Володимир Романович  

 

Повне ім'я або 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 "Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх 
шкіл Польщі та України (XVI - початок ХХІ століття): порівняльний 
аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх 
шкіл Польщі та України (XVI - початок ХХІ століття) : порівняльний 
аналіз [Текст] : монографія / Е.С. Вільчковський, Б.М. Шиян, А.В. 
Цьось, В.Р. Пасічник. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 240 с.  

 

Анотація   

Здійснено аналіз, узагальнення й порівняння в історичному розрізі 
багатовікового досвіду становлення та розвитку системи фізичного 
виховання в загальноосвітніх школах Польщі й України протягом XVI - 
початку ХХІ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71629  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврюсєв Сергій Михайлович, Гаврюсєва Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн розклад ФМІ РДГУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для висвітлення розкладу занять студентів факультету 
математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного 
університету. Програма здійснює автоматичну публікацію розкладу 
занять на веб-ресурсі та розсилку на e-mail чи у вигляді SMS розкладу 
групи та розкладу викладача.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71630  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

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 "Модуль "Traffic collector" ("Traffic collector")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для збору інформації з обладнання з 
використанням протоколу SNMP та надає можливість відслідковування 
відповідності даних, що отримуються з обладнання, обмеженням, які 
задані користувачем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71631  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

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 "Тренажер ТУ-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для застосування як тренажерного комплексу 
локомотивних бригад на дитячій залізниці регіональної філії "Південна 
залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Програма виконана за принципом 
слідкуючої системи. В кожний проміжок часу відбуваються процеси 
відстеження положення рухомого складу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71632  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

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   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс управління і 
контролю тренажером електровоза ВЛ-82"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма побудована за модульним принципом і виконує наступні 
функції: попередню обкатку локомотивних бригад у стандартних та 
нестандартних ситуаціях на перегонах і роздільних пунктах існуючих 
дільниць залізниці; аналіз дій інших локомотивних бригад у реальному 
режимі часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71633  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Наталія Віталіївна, Лобунь Вікторія Миколаївна, Мартинюк 
Петро Миколайович, Мічута Ольга Миколаївна, Герус 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 "Комп'ютерна програма для математичного 
моделювання взаємозв'язаних фільтраційно-суфозійних процесів в 
ґрунтах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою використання систем програмування для 
моделювання взаємозв'язаних фільтраційно-суфозійних процесів в 
ґрунтах в двовимірному випадку. Вона дає можливість не проводити 
натурних експериментів, а провести експеримент програмно процесу і 
побачити перебіг фільтраційних процесів та фільтраційних руйнувань. 
Це дасть можливість попередити та оцінити наслідки можливих 
пошкоджень та аварій та зекономити ресурси і час.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71634  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цьось Анатолій Васильович, Деделюк Ніна Автономівна  
 

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 твір "Історія фізичного виховання на теренах України з 
найдавніших часів до початку  ХІХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія фізичного виховання на теренах України з 
найдавніших часів до початку ХІХ ст. : [навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл.] / А.В. Цьось, Н.А. Деделюк. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2014. - 456 с. 

 
Анотація   

Охарактеризовано особливості фізичної підготовки стародавніх 
слов'ян і запорізьких козаків. Проаналізовано її зміст у контексті 
народної обрядовості. Досліджено педагогічні засади народної фізичної 
культури, особливості фізичного виховання в окремих історичних 
періодах розвитку суспільства, особливості військово-фізичної 
підготовки молоді, діяльність спортивно-гімнастичних організацій, 
методичні та організаційні умови впровадження українських народних 
ігор у сучасних умовах школи та дозвіллєвій діяльності дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71635  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Хрест Свято-Миколаївського храмового 
комплексу в селі Дейманівка Пирятинського району Полтавської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для хреста храмового комплексу автором проекту було розроблено 
повністю індивідуальне рішення, що не має аналогів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71636  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басалаєв Ілля Денисович  
 

Повне ім'я 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 "Sing Like No One Hears Us"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71637  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Олександр Леонідович, 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 
СПАСІННЯ ЖИТТЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Орден має форму прямокутного хреста малинової емалі, який 
покладено на "Зірку Життя" синьої емалі. На діагональні промені 
"Зірки Життя" покладені зображення "Чаші Гігея" та "Посоха 
Асклепія", що увінчані парами "Крил Ангела".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71638  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порядченко Олександр 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)  Опис рекламного проекту "Твій квиток до вражень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розробив рекламний проект, що містить в собі художню та 
маркетингову цінність для формування позитивного емоційного 
образу, забезпечення запам'ятовування послання, що міститься в 
рекламному повідомленні, залучення уваги цільової аудиторії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71639  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Анжиєвський (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, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "FAKE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця збірка оповідань розповідає різні історії різних людей. У деяких 
оповіданнях є елементи фантастики, але загалом увесь текст можна 
віднести більше до реальної прози. Кожне оповідання дає можливість 
замислитися над різними питаннями, але незважаючи на це можна 
сказати, що збірка покликана викликати певні емоції та переживання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71640  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байбак Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙПІЛЕНД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Effie"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Effie" - хмарне рішення для автоматизації 
бізнес-процесів мерчандайзингу та мобільної торгівлі, реалізоване за 
моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга). Продукт 
розрахований на окремі дистриб'юторські компанії, а також їхні 
регіональні мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71641  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Март Апрелій (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Дівчина з Коломиї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71642  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Анна Валеріївна (А.В. Булига)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до повнометражного художнього кінофільму "Частота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-фантастичний трилер про досліди над дітьми. Історія про 
порятунок людства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71643  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басалаєв Ілля Денисович, Сікорський Андрій Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "В смысле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71644  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганова Вікторія Анатоліївна (Корольова Вікторія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Всегда - Королева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71645  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нуянзін Віталій Михайлович, Тищенко Олександр Михайлович, 
Поздєєв Сергій Валерійович, Швиденко Андрій Валерійович, 
Журбинський Дмитро Анатолійович, Нуянзін Олександр 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)  Монографія "Зміна вогнестійкості залізобетонних колон під дією 
кліматичних факторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній монографії розкрито особливості впливу кліматичних факторів 
на зміну вогнестійкості залізобетонних колон та проаналізовано 
методики її оцінювання. Представлено результати експериментального 
визначення впливу кліматичних факторів на термофізичні та міцнісні 
характеристики бетону та запропоновано методику визначення межі 
вогнестійкості для залізобетонних колон, які зазнали кліматичного 
впливу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71646  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мигаленко Костянтин Іванович, Ленартович Євгенія Сильвестрівна, 
Поздєєв Сергій Валерійович, Семерак Михайло 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)  Монографія "Розвиток пожеж на торф'яниках та торфорозробках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній монографії розглядаються сучасні методи боротьби з 
торф'яними пожежами та їх профілактики. Розроблено методику з 
обмеження розвитку пожеж на торф'яниках та торфорозробках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71647  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биченко Артем Олексійович, Удовенко Максим Юрійович, Пустовіт 
Михайло Олександрович, Нуянзін Віталій Михайлович  
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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 "Довідниково-аналітичний програмний 
комплекс "Довідник небезпечних речовин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідниково-аналітичний програмний комплекс "Довідник 
небезпечних речовин" надає практичну допомогу пожежно-
рятувальним підрозділам при ліквідації аварій, пов'язаних з обігом 
небезпечних речовин. Встановлення даного комплексу на робочому 
місці диспетчера ОДС ОКЦ дозволить швидко ідентифікувати 
небезпечну речовину під час виникнення аварійної ситуації, 
передавати довідкову інформацію стосовно її фізико-хімічних 
властивостей, рекомендації щодо засобів захисту особового складу та 
необхідних дій при локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71648  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович, Рубан Наталія Павлівна, Єльникова 
Галина Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний посібник "Методика управління якістю освіти в 
професійно-технічних навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науково-методичному посібнику висвітлено методику підготовки 
керівного складу професійно-технічних навчальних закладів до 
управління якістю освіти. Особливу увагу приділено формуванню у 
суб'єктів управління спеціальних компетенцій, зокрема оцінювальної 
компетенції, як складової інтегральної компетентності керівника щодо 
управління процесом надання якісних освітніх послуг у професійно-
технічному навчальному закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71649  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослик Євгеній Олексійович  
 

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)  Збірник віршів "Строки впечатлений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник включає вірші, що створені автором в основному в 2015-2017 
роках. Збірник включає твори, що належать до різних ліричних 
напрямків, включаючи, філософську лірику, вірші для дітей, пісенні 
тексти, байки російською та українською мовами. Вірші угруповано 
без розподілу на російськомовні та україномовні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71650  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Наталія Павлівна  
 

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 "Основи інженерно-
педагогічної творчості: методичні вказівки по виконанню курсової 
роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-
педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних вказівках з дисципліни "Основи інженерно-педагогічної 
творчості" наведено зміст курсової роботи, вимоги до її оформлення, 
рекомендації щодо виконання розділів курсової роботи та 
рекомендована література. Видання призначене для студентів денної та 
заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71651  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович  
 

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 "Проблеми управління 
професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі розлядаються проблеми професійної підготовки фахівців в 
умовах магістратури, які можуть бути вирішені шляхом прийняття 
певних управлінських рішень без суттєвого залучення додаткових 
ресурсів. Твір спрямовано на викладачів і кервників вищих 
навчальних закладів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71652  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Олена Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Алгоритм збереження здоров'я: 
методичні поради та рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник складається з дев'яти методичних 
порад та рекомендацій щодо збереження та зміцнення здоров'я. З 
метою перевірки засвоєних знань пропонуються тестові завдання, які 
можуть стати основою самоосвіти. Посібник спрямовано на 
викладання в доступній формі знання про здоровий спосіб життя та 
згубний вплив шкідливих звичок на організм широкому колу людей, 
пробуджуючи в них цікавість до підтримання свого здоров'я.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71653  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Взуття з 
довготривалим підігрівом ніг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Взуття з довготривалим підігрівом ніг може використовуватися досить 
широко для повсякденного використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71654  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Одяг з 
додатковим захистом від переохолодження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одяг з додатковим захистом від переохолодження може 
використовуватися досить широко для різних видів спорту, при  будь-
яких роботах, для повсякденного використання, а також для 
військових потреб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71655  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Работягова Людмила Іванівна  
 

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 "Міжнародна система охорони інтелектуальної 
власності: організаційно-правові засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено аналізу глобальної системи регулятивних органів, 
невід'ємним складником якої є система охорони інтелектуальної 
власності - головний компонент ВОІВ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71656  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Костянтин Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "The soul"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До альбому увійшли: "The soul", "The district", "The morning", "The 
expectation", "Endless ocean", "The space", "The moment", "Gift song-in 
this wild world", "Gift song-Take my hand", "Gift song-Make me".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71657  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латишев Леонтій Євгенович  
 
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)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Способ 
профилактики синдрома сухих глаз (сухого кератоконъюнктивита) при 
работе на устройствах с выводом информации на дисплей 
(персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описаний спосіб профілактики синдрому сухих очей (сухого 
кератокон'юнктивіту) при роботі на пристроях з виведенням 
інформації на дисплей (персональні комп'ютери, планшети, мобільні 
телефони).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71658  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Врода Марина Анатоліївна  
 

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)  Оригінальний сценарій художнього фільму "Степне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про кілька днів з життя пенсіонера Анатолія, який їде з міста в 
село, де доглядає за своєю старою матір'ю. Цей фільм - історія моєї 
сім'ї, історія прощавання, розриву з минулим, з радянським 
надбанням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71659  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявцев 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 "ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ "АйГов" 
("ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ "iGov")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ "АйГов" 
призначена для використання державними закладами при наданні 
послуг громадянам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71660  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Віктор Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Загальна хімія. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириченко В.І. Загальна хімія. Практикум : навч. 
посібник / В.І. Кириченко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 303 с. 

 

Анотація   

Павчальний матеріал курсу загальної хімії представлено у формі 
тримодульної інформаційно-освітньої системи, яка опирається на 
фундаментальні вчення хімії. Посібник відображає дидактичну систему 
курсу, методику і технологію навчання, які побудовані на засадах 
когнітивного конструктивізму, інтегративності та мультимедійності і 
представлені моделями, комплексами тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71661  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янко Святослав Мефодійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Серце в долонях"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою картину із зображенням людських долонь, що 
огортають зображення серця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71662  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодняк Людмила 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)  Синопсис "Испанка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71663  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Галина Юріївна, Зеліско Інна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретико-
методологічні домінанти управління підприємств інтелектуальним 
капіталом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено і запропоновано аналіз домінанти теоретико-
методологічного формування, розвитку і використання 
інтелектуального капіталу підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71664  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Голяка Дмитрій Миколайович, Слива 
Олена Іванівна, Білоус Світлана Юріївна  
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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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання фітомаси живого надґрунтового покриву лісу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовується для оцінювання органічної речовини 
живого надґрунтового покриву лісу. Методика надає змогу комплексно 
оцінити обсяг фітомаси рослин надґрунтового ярусу в лісових 
насадженнях та одержати дані про її фізичні показники в абсолютно 
сухому стані на 1 га.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71665  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Голяка Марина Андріївна, Аврамчук 
Олексій Олексійович, Слива Олена Іванівна, Білоус Світлана Юріївна, 
Котляревська Уляна Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
дослідження деструкції мортмаси сухостійних дерев"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовується для проведення польових робіт для 
встановлення швидкості деструкції сухостійних дерев в лісових 
екосистемах. Методика дає змогу встановити особливості процесу 
деструкції мортмаси сухостійних дерев до моменту перетворення на 
деревну ламань та визначити термін перебування сухостійного дерева 
на пні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71666  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронюк Віктор Валентинович, Леснік Олександр Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
моделювання об'єму дерев в умовах урбанізованого середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовується для математичного моделювання об'єму 
дерев, які виросли в умовах забудованої частини населених пунктів. 
Методика дозволяє кількісно оцінити співвідношення в загальному 
об'ємі дерева його складових - стовбура та крони. Методика 
удосконалює науково-методичний рівень таксації деревного запасу, 
який вирубується під час реконструкції зелених насаджень на території 
населених пунктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71667  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курилко Вадим Олександрович (Vadio)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Де ми? Де мій телефон?" ("Телефон")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71668  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікішова Тетяна 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)  Дитяча казка "Мишкини Казки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Маленькі мишенята опинилися у казковій країні. Та десь там, далеко, 
у світі людей, залишилися батьки маленьких мишенят. Чи зустрінеться 
уся родина знову - це ще невідомо нікому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71669  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій для студентів 2 курсу фармацевтичних факультетів 
"Систематика рослин Модуль 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль 2 знайомить із сучасною філогенетичною системою рослинного 
світу, містить огляд основних таксонів вищих рослин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71670  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій для студентів 2 курсу фармацевтичних факультетів 
"Анатомія рослин Модуль 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль 1 присвячений структурно-функціональним та біохімічним 
особливостям клітин, тканин і органів рослин. Звертається увага на 
загальні, таксономічні та макро- і мікроскопічні діагностичні ознаки 
клітин, тканин і органів лікарських рослин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71671  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Дмитро Михайлович, Кіндій Дмитро Данилович, Король 
Михайло Дмитрович, Козак Руслан Васильович, Скубій Іван 
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)  Наукова стаття "Histological research results of samarium-cobalt magnets 
samples"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка належить до галузі медицини, а саме до стоматології, 
до застосування самарій-кобальтових магнітів. Автори статті провели 
токсиколого-гігієнічні дослідження зразків самарій-кобальтових 
магнітів з метою виявлення їх негативного впливу на тканини 
порожнини рота. Як дослідний матеріал авторами використовувались 
зразки самарій-кобальтових магнітів. Тканини дослідних тварин 
досліджувались гістологічно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71672  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомовський Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інноваційні підходи освітнього процесу 
комунального закладу "Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ст. - ліцей № 7 Вінницької міської ради" 
(Національна автентична школа-ліцей)" ("Інноваційний освітній 
процес в НАШому-Ліцеї")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описані складові розробленої моделі та шляхи їх реалізації, які 
можуть бути використані під час організації навчально-виховного 
процесу сучасного навчального закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71673  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти бажання загадай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навіть якщо протягом життя людина зробила багато поганих справ, їх 
до останньої миті можна виправити, принесши в жертву себе для щастя 
інших.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71674  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяконенко Лариса Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка інструментальних творів "Твори для скрипки з фортепіано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71675  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяконенко Лариса Петрівна  
 
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 "Гімн ЦНДІ ЗСУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71676  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяконенко Лариса Петрівна  
 

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 фортепіанних творів "Дитячі малюнки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71677  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обуховський Сергій Сергійович  
 

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)  Повість "Дневник детдомовца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Маленький хлопчик Вітя, у віці чотирьох років, потрапляє в дитячий 
будинок. Він не втрачає надії і вірить, що мама його забере. Незабаром 
Вітя дізнається, що мама його померла і його ніхто ніколи не забере. 
Після періоду мовчання він все ж продовжує вести щоденник і пише 
свої спостереження. Протягом всього щоденника дорослішає Вітя і його 
опис подій і з'являються "складні" питання.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71678  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марінов Дмитро Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОпЕксМен" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління операційними 
витратами OpExMan"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71679  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прощенко Зоя 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 пісенних текстів "Любов моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшли: "Любов моя", "Тепле літо", "Сон", "Наше літо", 
"Ангели", "Осень", "Крепость", "Комбат", "Адреналин", "Сними 
маску, милая", "Снег", "Поезда", "Осенний день", "Дождь".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71680  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руслан Русо (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 "Сто стихов одной женщине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71681  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

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  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів навчального характеру "Кейс-
уроки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кейс-уроки являють собою багатомовну освітню технологію, основану 
на комплексному підході до висвітлення навчальних тем, які 
вимагають аналізу та синтезу великої кількості інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71682  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрипта Ігор Михайлович (Інґвар Та, Inguar Ta)  
 

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 "Коридор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коридор довжиною в ціле життя. Тисячі дверей, які ми то відкриваємо, 
то закриваємо, намагаючись знайти саме ті з них, в які нам потрібно 
зайти, за якими нас щось або хтось чекає. Тисячі дверей, які ми 
відкриваємо лише через власну цікавість, але за якими не знаходимо 
нічого більш-менш потрібного. Ми мандруємо цим коридором, 
переконуючи себе в тому, що двері, які ми відчиняємо перед собою, 
саме ті, в які нам потрібно увійти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71683  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерлені Іріні Олексіївна  
 

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 "Логотипи бренду Іріні Мерлені "I.Merleni"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена збірка малюнків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71684  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Микола 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації щодо когнітивно-біхевіоральної корекції 
кардіоваскулярного ризику: скринінгова програма "preSKORE", 
принципи оцінки медико-психологічної ефективності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації дають пояснення дистанційного (мобільний 
додаток) консультування лікаря та можливості самооцінки пацієнтом 
наявних у нього психологічних особливостей за визначеною 
послідовністю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71685  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батищева Галина Мирославівна, Малік Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Lingvolandeskunde"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для курсантів та ад'юнктів вищих військових 
навчальних закладів ЗС України і військовослужбовців, які хочуть 
оволодіти німецькою мовою відповідно до рівня СМР-2 за 
кваліфікацією мовного стандарту НАТО STANAG 6001.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71686  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "РИНГ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія життя українського бійця ММА.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71687  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дамаскіна Поліна Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71688  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Зозуля Андрій Іванович, Волосовець Антон 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вибрані лекції професора Зозулі І.С. з судинної 
патології головного мозку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О. Вибрані 
лекції професора Зозулі І.С. з судинної патології головного мозку : 
навчальний посібник. - Київ - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2016. - 684 с. 

 

Анотація   

В навчальному посібнику включені основні лекції професора  
Зозулі І.С., а також співавторів (лекції і доповіді) з судинної патології 
головного мозку: епідеміологія, патофізіологія, фактори ризику, 
механізми виникнення, класифікація, діагностика, надання медичної 
допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71689  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Волосовець Антон 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)  Методичні рекомендації "Сучасні фактори ризику гострого 
ішемічного інсульту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В Україні, за даними офіційної статистики, захворювання на мозковий 
інсульт становить 278,2 на 1000 тис. населення. Методичні 
рекомендації мають на меті оптимізацію схем лікування та 
профілактики гострого ішемічного інсульту з урахуванням часу 
виникнення соціальних та генетичних факторів ризику, стану 
вегетативної нервової системи, структурно-функціональних змін 
гемодинаміки, ліпідного спектра і згортальної системи крові.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71690  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Горовенко Наталія Григорівна, Смульська 
Наталія Омелянівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Клінічні особливості, молекулярно-генетичні та інші 
фактори ризику розвитку і перебігу інсультів у дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клінічні особливості, молекулярно-генетичні та інші 
фактори ризику розвитку і перебігу інсультів у дітей : монографія / 
Зозуля І.С., Горовенко Н.Г., Смульська Н.О. - Вінниця : ТОВ 
"Меркьюрі-Поділля", 2016. - 144 с. 

 

Анотація   

Описано сучасний стан проблеми інсультів у дітей, клінічну 
характеристику перебігу інсультів у дітей. Проведений аналіз впливу 
поліморфних варіантів генів та їх комбінацій на ризик розвитку 
інсультів у дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71691  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Папа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71692  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірко Людмила Петрівна  
 

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 "Аліменти - зразки позовних заяв, варіанти життєвих ситуацій"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71693  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірко Людмила 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)  Книга "Алименты - образцы исковых заявлений, варианты 
жизненных ситуаций"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71694  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Наталія Володимирівна, Чєн Наталія Володимирівна, 
Севастьянова Даріна Олександрівна, Мерзлікіна Маріанна 
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)  "Мистецтво" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає змісту навчальної програми "Мистецтво" для 5-9 
класів, яка здійснювалася відповідно до державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти в галузі "Естетична культура".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71695  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Збірка фотографічних зображень для 
печатної продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з тринадцяти зображень, кожне з яких містить 
сполучення існуючих або фантазійних слів російською мовою, 
представлених літерами латинської або російської абетки, та 
фотографічне зображення матеріальних образів, асоційованих із 
смисловим значенням відповідного словосполучення, яке, у свою 
чергу, асоціюється із відомим світовим брендом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71696  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Benya&Zubrik (псевдонім), Benya&Zubrik (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів з семи графічних зображень "Если бы я умел говорить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з 7 графічних зображень, призначених для дитячого 
сприйняття, кожне з яких містить фантазійне втілення уявних думок 
малюків у різних життєвих ситуаціях, які пов'язані зі світом дорослих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71697  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Тетяна Валеріївна, Пересипкін Михайло 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 праця "Оцінка процесу забезпечення економічної безпеки 
суб'єктів господарювання кваліметричним методом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Новий метод дозволяє виявити і кількісно оцінити недоліки в 
господарській діяльності, визначити напрямки для застосування 
комплексу заходів щодо вдосконалення вищезгаданого процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71698  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Емілія Аурелівна, Проскуріна Тетяна Юріївна, 
Міхановська Наталія Геннадіївна, Багацька Наталія Василівна, 
Мітельов Дмитро Анатолійович, Матковська Тетяна Миколаївна, 
Рябоконь 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)  Наукова праця "Алгоритм діагностики тривожних розладів у дітей та 
підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений алгоритм діагностики може бути використаний в цілях 
експрес-діагностики тривожних і депресивних станів у дітей та 
підлітків, з'ясування причини тривожності і депресій у дитячій 
популяції, а також для вирішення завдань первинної та вторинної 
психопрофілактики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71699  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патерега Надія Ігорівна, Мокрик Олег Ярославович  
 

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 "Візуально-пальпаторна оцінка стану післяопераційної 
рани при атиповому видаленні ретенованого нижнього третього 
моляра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Візуальна-пальпаторна оцінка передбачає, що з наступного після 
операції дня при огляді пацієнта звертають увагу на гіперемію слизової 
оболонки ретромолярної ділянки, стан лунки видаленого зуба, 
поширеність набряку слизової оболонки та ступінь його щільності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71700  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пташечка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71701  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хто ти такий?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71702  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Іній"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71703  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Маріула"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71704  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Риба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71705  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Г.Г.П.Т.К.Н"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71706  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти забув про мене"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71707  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сліди маленьких рук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71708  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71709  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Голубка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71710  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька Алевтина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Стихи польских поэтов в переводе Зыгмунта 
Левицкого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поданий на реєстрацію твір являє собою збірник перекладів 
Левицького Зигмунда Йосиповича (псевдонім Зигизмунта Левицького) 
творів польських поетів російською мовою, складений заявником.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71711  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зербіно Дмитро Деонисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Экологическая патология: проблема превентивной 
медицины. Концепция первичной профилактики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Экологическая патология : проблема превентивной 
медицины. Концепция первичной профилактики / Д.Д. Зербино - Киев : 
ООО "МЕДИКС ГРУПП", 2016. - 176 с. 

 

Анотація   

Монографію присвячено вивченню в осіб молодого віку змін в артеріях 
серця (а пізніше - і в інших органах) неатеросклеротичного ґенезу: 
артеріосклероз, васкуліти, ангіопатії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71712  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зербіно Дмитро Деонисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ксенобіотична етіологічна теорія патології 
артеріальної системи в людей молодого віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджені в осіб молодого віку зміни в артеріях серця 
неатеросклеротичного генезу: артеріосклероз, васкуліти, ангіопатія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71713  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криськов Олег Дем'янович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття наукового характеру "Банк індексів технологічної собівартості 
ресурсу на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано банк вартостей експлуатації питомих одиниць ресурсів 
протягом однієї хвилини робочого часу, попереднього врахування на 
кожному окремому виробництві за індивідуальним алгоритмом для 
кожного окремого ресурсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71714  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція Фестивалю подарунків 
ручної роботи "VinArtFest" ("VinArtFest")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладена концепція організації та проведення фестивалю як 
наймасштабнішого заходу виробів ручної роботи у Вінниці та 
Вінницькій області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71715  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович, Луценко Марія 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 "Науковий нарис з історії розвитку доїльної техніки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71716  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Світлана Миколаївна, Клісенко Наталія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "План-сценарій відкриття Київського велотреку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Короткий зміст проведення відкриття велотреку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71717  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоренко Андрій Геннадійович, Глемба Іван Павлович  
 

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 "Преимущества победителя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71718  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис методики "Просторові шахи" або "Просторові шашки" та 
інструментів для їх впровадження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця методика прискорює розвиток мозкової активності дітей та 
дорослих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71719  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станкевич Алла 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)  Текст до пісні "Вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71720  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Площадь воздуховодов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконати розрахунок площ повітропроводів і їх 
елементів, визначити кількість фланців, сформувати специфікацію 
повітропроводів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71721  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко 
Володимир Степанович, Страшко Станіслав Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, 
сприятливих для здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71722  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Для размещения рекламы в интернете"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71723  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Віталій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Mega Gummy bear"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71724  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Патогенез 
реалізації хірургічного стресу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини, 
політравмі, синдромі інтоксикації і ураженнях магістральних судин 
виникають  ускладнення з боку гепатопанкреатодуоденальної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71725  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Класифікація 
поєднаних захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована класифікація поєднаних захворювань органів 
гепатопанкреатодуоденальної системи, завдяки якій стає можливим 
визначення тактики хірургічного лікування хворих індивідуального 
підходу, значно зменшити кількість післяопераційних ускладнень і 
летальності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71726  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович, Христуленко Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Система обліку 
практичних занять у студентів медичного університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система обліку забезпечує розміщення на одній сторінці розкладу 
практичних занять, дати їх проведення, прізвища викладача, часу 
проведення практичних занять від початку до кінця семестру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71727  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович, Харьковський Вадим 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Класифікація 
бойової травми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується класифікація бойової травми з позначенням двох її 
провідних видів: мінно-вибухових і кулевих ушкоджень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71728  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович, Харьковський Вадим 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
поведінки хірурга при ушкодженнях живота в умовах мирного часу та 
проведення бойових дій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм включає зупинку кровотечі незалежно від того, має місце 
відкрита чи закрита травма живота, і тільки після цього ревізію 
органів живота і прийняття тактичного рішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71729  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович, Харьковський Вадим 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Модель поведінки 
хірургічної бригади при лікуванні хворих на ВІЛ-інфекцію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Участь хірурга чітко повинна корегуватися із психологічними 
установами кожного, хто приймає участь у лікуванні даної категорії 
хворих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71730  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Марина Миколаївна, Боровик Марина 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 "Організація виробництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новікова М.М. Організація виробництва : навч. 
посібник / М.М. Новікова, М.В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. - ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - 495 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто теоретичні засади організації виробництва. 
Розкрито питання раціональної організації виробничого процесу на 
підприємстві. Значну увагу приділено організаційному забезпеченню 
виробничого процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71731  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "С Днем рождения папа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71732  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Королева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71733  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло Леонідович, Чернишов 
Юрій Костянтинович  
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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 "Компьютерная система "Piecewise Cubic 
Spline" сплайн-аппроксимации таблично заданной функции с 
использованием обобщенного кусочно-кубического сплайна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інженерного аналізу стану об'єкта класу в 
проміжні моменти існування, якщо його поведінку задано у вигляді 
табличної функції. Аналіз здійснюється за допомогою узагальненої 
кусково-кубічної сплайн-апроксимації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71734  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Клінічний 
симптом Куніцького"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Біль поступово виникає по всьому животу, через деякий час (4-6 годин, 
іноді до 24 годин) локалізується в правій підздухвинній області. 
Можлива ознака гострого апендициту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71735  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Синдром 
Куніцького"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Поєднання одного із симптомів переміщення болю з епігастрія, 
біляпупкової області, по всьому животу в праву підздухвинну область, 
ригідність м'язів в правій підвздухвинній області, хворобливість і 
позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Наявність відповідних 
клінічних ознак, починаючи з 6 годин від початку захворювання, є 
патогномонічним для гострого деструктивного апендициту, 
ускладненого перитонітом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71736  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний-письмовий твір наукового характеру "Тріада 
Куніцького"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хворобливість в правій підздухвинній області, ригідність м'язів, 
позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Характерно для гострої 
хірургічної паталогії данної області, зокрема для гострого апендициту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71737  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Патогенез течії 
патологічного процесу при хірургічному стресі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Патогенез складається з посилу імпульсів по аферентній частині в 
центральну нервову систему (мозок) з боку уражених органів, з 
наступною відповіддю по еферентній нервовій системі в підшлункову 
залозу з відповідною ферментемією, виникнення загрозливих 
ускладнень з боку огранів гепатопанкреатодуоденальної системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71738  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Клінічний 
симптом Куніцького при гострій кишковій непрохідності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аускультація черевної порожнини дає можливість визначити 
"феномен переливання рідини із однієї судини в другу". Стосовно 
гострої кишкової непрохідності проектується на порожні органи 
черевної порожнини, заповнені кишковою рідиною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71739  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перкій Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Картини для вишивання 
Олени Перкій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором створено збірку художніх творів - картин, методом, подібним 
до фотографічного. Розроблені як схеми для вишивання. Принцип 
розробки - промальовування зображень дрібними клітинками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71740  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаліч Тетяна Іванівна, Степанова Дар'я 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)  Навчально-методичний посібник "Економіка дошкільного 
навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для студентів майбутніх фахівців з дошкільної 
освіти. Орієнтований на формування сукупності теоретичних знань та 
практичних навичок дослідження організаційно-економічного 
механізму функціонування дошкільного навчального закладу в 
ринкових умовах. Може бути використаний для орагнізації 
аудиторних, індивідуальних та самостійних занять, контрольних 
заходів при підгтовці бакалаврів та магістрів з дошкільної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71741  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврілюк Ігор Леонідович  
 

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)  Книга "Два Духа - два пути"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор-упорядник створив книгу. Автор-ілюстратор, створив ці 
ілюстрації. Автором створена книга про внутрішнє духовне життя 
людини на підставі творів і листів святителя Ігнатія Бренчанинова. 
Книга містить три частини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71742  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Віталій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Колекція малюнків для 
нанесення на одяг. Весна-літо. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються графічні малюнкі, які наносяться на одяг: футболки, 
плаття, сукні, шорти і таке інше.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71743  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурич Річард Вєславович (Man-Gust)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я хочу рокера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71744  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис методики "Перевернуті шахи" та інструментів для її 
впровадження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перевернуті шахи винайдені автором для розвитку пам'яті дітей та 
дорослих, а також для підвищення кваліфікації шахістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71745  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

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 "Моя еволюція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

192 

Анотація   

До збірки увійшли : "Кинули", "Пусти мене", "Дура-цензура", "Тепла 
зима", "Випускний", "Вазелін", "Еволюція", "Якби я знав", "Квінти", 
"Я не тримаю зла".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71746  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

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 "Про любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Парасолі", "Про любов", "Шмата", "Мумітроль", 
"Хлопці олігархи", "Вибач", "Алло", "I love you, Barsеlona", 
"Загублені діти", "Інфляція", "Дурдом".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71747  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

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 "Натура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Мовчати", "Червоні колготки", "Відстань", "Спи 
собі сама", "Давай з тобою займатися любов'ю (светрик)", "Я сховаю 
тебе (любов)", "Вода вогонь", "Дівчина кончіта", "Наш останній 
танець", "Вдома одна", "Просто ми".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71748  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Андрій Вікторович (Кузьма Скрябін)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Добряк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Добряк", "Руїна", "Don't worry", "Остання 
сигарета", "Буковель", "Чекаю ночі", "Дівчина з кафешки", "То є 
Львів", "Місто", "Лист до друга".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71749  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Практикум підготовки і 
написання есе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена практиці написання есе. Автор знайомить читача з 
особливостями жанру есе, його типами. Приділяється увага ознакам, 
структурі та процесу написання есе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71750  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щука Роман Володимирович, Іванов Сергій Сергійович, Терентьєв 
Олександр Миколайович, Бідюк Петро Іванович, Макуха Михайло 
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 "SASSimilarTrajectories"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу, моделювання та прогнозування 
статистичних даних. В основі роботи програми лежить метод подібних 
траєкторій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71751  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Маркіян Олександрович, Неда Неждана (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму  "Голос тихої безодні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Голос тихої безодні" - пронизлива і парадоксальна історія про 
дівчину, яка пережила репресії і голод у 1933 році, де справжні події 
переплітаються з міфологією, фантастикою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71752  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвіль Володимир 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 "Невідомий Кандинський"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є історичним і науково-популярним твором, розповідає про 
маловідомі факти з життя великого художника та мислителя Василя 
Кандинського. У книзі робиться акцент на період життя та творчості 
художника в Україні, а також описується історія колекції акварелей 
Кандинського, яка знаходиться в сховищі творів мистецтва в Лозанні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71753  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

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, 
ілюстрація  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

195 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Моделювання поздовжньо-поперечного згину залізобетонного 
стержня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено математичний вивід рівнянь зігнутої осі, кутів повороту 
поперечного перерізу та згинальних моментів при повздовжньо-
поперечному згині стержня, жорстко защемленого з одного кінця, 
шарнірно-опертого з іншого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71754  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремко Юрій Іванович, Дудяк Наталія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методичний підхід екологічної оцінки 
сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота призначена для наукових працівників і фахівців у галузі 
економіки землекористування та землеупорядкування, економіки 
природокористування та охорони навколишнього середовища, 
працівників органів державного управління, викладачів і студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71755  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремко Юрій Іванович, Дудяк Наталія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Підвищення ефективності 
землекористування в межах меліорованих земель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота призначена для наукових працівників і фахівців у галузі 
економіки землекористування та землеупорядкування, економіки 
природокористування та охорони навколишнього середовища, 
працівників органів державного управління, викладачів і студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71756  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петровський Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Суши кок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Силует пароплава блакитного кольору, всередині якого міститься 
напис білого кольору "Суши кок".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71757  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белей Орест Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ніжний подих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71758  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Гнатюк Олексій 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 "Управління температурно-вологісним 
режимом у промислових теплицях з використанням нечіткого 
регулятора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для управління температурно-вологісним 
режимом у промислових теплицях з використанням нечіткого 
регулятора та моніторингу поточного стану об'єктів управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71759  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коленда Наталія Вікторівна, Черчик Лариса Миколаївна, Гаврилюк 
Ольга Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Соціо-еколого-економічна безпека та її вплив на 
відтворення населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коленда Н.В., Черчик Л.М., Гаврилюк О.Ю. Соціо-
еколого-економічна безпека та її вплив на відтворення населення. 
Монографія. - Луцьк : Терен, 2013. - 264 с. 

 

Анотація   

Викладено теоретико-методичні основи та прикладні аспекти 
забезпечення соціо-еколого-економічної безпеки населення, досліджено 
її вплив на відтворення населення. Визначено сутність такої безпеки 
населення та її компонентів, охарактеризовано її складові, здійснено їх 
оцінку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71760  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Олександр Миколайович, Яровенко Анастасія 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 "Стійкий до лінійного та диференціального 
криптоаналізу засіб шифрування даних в комп'ютерних системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана комп'ютерна програма розроблена мовою програмування С# в 
середовищі Visual Studio 2010 для шифрування інформації у 
комп'ютерних системах в мережах. Для побудови шифру 
використовується підстановочно-перестановочна мережа та 16-бітний 
блок підстановки із високим показником нелінійності, рівень 
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перестановки сформований із використанням кодів із максимальною 
відстанню на основі використання гніздових підстановочних мереж із 
додатковим застосуванням псевдовипадкового переміщення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71761  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Олександр Миколайович, Яровенко Анастасія 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 "Шифр із високим значення стійкості до 
лінійного та диференційного криптоаналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана комп'ютерна програма розроблена мовою програмування С# в 
середовищі Visual Studio 2010 для шифрування інформації у 
комп'ютерних системах в мережах. Для побудови шифру 
використовується підстановочно-перестановочна мережа та 8-бітний 
блок підстановки із високим показником нелінійності, рівень 
перестановки сформований із використанням кодів із максимальною 
відстанню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71762  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Олександр Миколайович, Яровенко Анастасія 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 "Розрахунок нелінійності блоків підстановки 
для блочних шифрів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана комп'ютерна програма розроблена мовою програмування С# в 
середовищі Visual Studio 2010 для визначення нелінійності блоків 
підстановки для побудови блочних шифрів із високим ступенем 
стійкості до лінійного і диференційного криптоаналізу. Розрахунок 
проводиться за методикою, розробленою Говардом Хейсом, що 
пропонує розрахувати значення лінійних апроксимацій для оцінки 
нелінійності S-боксів, що і використовується у даній програмі для 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

199 

побудови таблиць лінійної апроксимації для блоків підстановки різних 
розмірів, на основі яких можна робити висновки про їх вплив на 
стійкість шифру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71763  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Куліш Неля Володимирівна, 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)  Навчально-методичний посібник "Академическая история болезни по 
ортодонтии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо 
особливостей обстеження ортодонтичного хворого та оформлення 
академічної історії хвороби, а також навчальний матеріал з питань 
діагностики та лікування найпоширеніших зубощелепних аномалій та 
деформацій у дітей і дорослих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71764  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир 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)  Опис патенту "Спосіб комплексного морфологічного дослідження 
червоподібних відростків людини в епоксидній смолі "Епон-812"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71765  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Куліш Неля Володимирівна, Карасюнок 
Анна Євгеніївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Академічна історія хвороби з 
ортодонтії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо 
особливостей обстеження ортодонтичного хворого та оформлення 
академічної історії хвороби, а також навчальний матеріал з питань 
діагностики та лікування найпоширеніших зубощелепних аномалій та 
деформацій у дітей і дорослих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71766  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ігор 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 "iEasySale"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє полегшити і автоматизувати облік, контроль і 
продаж в сфері швидкого харчування, міні-кав'ярень і мобільних 
кав'ярень. За її допомогою можливе ведення обліку і контролю 
продажів, графіків і результативності співробітників, управління 
складами, управління товарами і їх інгредієнтами, управління цінами і 
знижками на товари.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71767  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстрацією "Описание сюжета и изображение 
главного персонажа мультипликационного фильма "Фурсик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71768  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райгородецький Едуард Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Мастер Аналитического Трейдинга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга - практичний посібник для трейдерів. Вона розкриває 
подробиці біржової торгівлі, пояснює, яким повинен бути успішний 
трейдер, та вчить на практичних прикладах авторським торговим 
стратегіям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71769  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Лариса Федорівна  
 

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 "Економіко-математичне 
моделювання економічних процесів: Методичні вказівки до 
лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання 
напрямку підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Економіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено приклади вирішення завдань та варіанти індивідуальних 
розрахункових задач у межах лабораторних робіт, які необхідно 
самостійно виконати студентам для закріплення теоретичного 
матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71770  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ярослава Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні основи оцінювання 
інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено удосконалений методичний підхід до оцінки інвестеційної 
привабливості автотранспортного підприємства, який враховує 
динамічність первинних даних, що бере участь у формуванні індексу 
ІП АТП.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71771  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто існуючі схеми моделі управління конкурентоспроможністю 
підприємства, встановлені їх переваги і недоліки. Виходячи з 
теоретичних основ проектування систем управління, запропонована 
власна трирівнева модель управління конкурентоспроможністю 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71772  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Презентація. ІТ-технологія 
проведення наукових досліджень" ("IT CLOUD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71773  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович, Кадуліна 
Інна 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 "Системна інженерія 
автомобільних комп'ютерних систем. Кваліфікаційні роботи" ("CI 
AKC KBP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71774  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович, Хабаров 
Володимир Остапович  

 

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 "Презентація. Віртуальне 
управління процесами транспортного обслуговування" ("IT WEB TS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71775  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 

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 "Презентація. ІТ-технологія у 
транспортному ВНЗ на прикладі GRID" ("ІТ GRID")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71776  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович, Хабаров 
Володимир Остапович  

 
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 "Віртуальне управління та 
моніторинг транспортних машин, систем і комунікацій. Монографія" 
("AT WEB")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71777  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Документообіг 3.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними цілями комп'ютерної програми є підвищення прозорості, 
керованості та ефективності роботи організації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71778  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович, Клочко Альона Миколаївна, Кобзєва 
Тетяна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансова система України очима молодих науковців"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рєзнік О.М. Фінансова сисема України очима молодих 
науковців : монографія / О.М. Рєзнік, А.М. Клочко, Т.А. Кобзєва ; за 
заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.М. Куліша. - Суми : ФОП Щербина І.В., 
2016. - 120 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71779  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисливий Володимир Андрійович, Клочко Альона 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 "Банківська діяльність: питання кримінально-правової 
охорони"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71780  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Куліш Анатолій Миколайович, 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 "Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны 
банковской деятельности на Украине"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71781  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбика Михайло Михайлович, Клочко Альона Миколаївна, 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 "Coordinating Activity of the Prosecutor's Office in the Sphere of 
Criminality Prevention of Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71782  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "B_Fly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника увійшли: "B_Fly", "Tap A", "Vanish", "Eleven", "Worn 
Fiction", "O", "Music of the Spheres".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71783  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Adele Komnik (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Blackbird"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня наповнена метафоричним змістом. В ній йдеться про художника, 
муза якого покинула його. А чорний дрізд являє собою образ 
невідомого простору, неминучих змін, потойбічних сил.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71784  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Adele Komnik (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 "Fool me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня про те, що пошук земних задоволень без зобов'язань може 
привести до несподіваних результатів. Пісня розповідає про випадок, 
коли по-справжньому радісною подією стала закоханість, не зважаючи 
на такий незапланований результат.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71785  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Adele Komnik (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 "Rezist U"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У текстовій частині пісні поставлені філософські питання:  Щоб б ти 
зробив, коли все валиться, якщо ти все розумієш? Що станеться, якщо 
це буде розвивати тебе?  Якщо ти будеш продовжувати боротись, ким 
ти станеш?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71786  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Adele Komnik (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 "If I Love You"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У текстовій частині йдеться про споконвічні особливості та труднощі у 
відносинах між чоловіком і жінкою. Це і така складна й важлива річ як 
довіра. Це і буря бажання та почуття, які відчуваєш, кидаючись у вир 
життя.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71787  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шутяк Єлизавета Анатоліївна (Віккі Брік)  
 

Повне ім'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 пухнастих хробачків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча казка про чарівні пригоди маленьких пухнастих хробачків, які 
живуть глибоко-глибоко під землею, у великому підземному містечку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71788  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

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 "Крихітка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

209 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71789  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Тетяна 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)  Дитячі оповідання для дошкільного віку 3-6 років "Веселка життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені у творі оповідання та історії про маленьку дівчинку 
Катрусю, яка пізнає життя як воно є. Інколи вона стикається зі 
складнощами і незручними ситуаціями, які її лякають. Але поруч є 
дорослі, які допомагають зрозуміти життя та взаємовідносини між 
людьми краще.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71790  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Бутнік-Сіверський Сергій 
Олександрович, Ленго Юлія Євгеніївна, Мироненко Наталія 
Михайлівна, Недогібченко Євгенія Григорівна, Петренко Ірина 
Іванівна, Писєва Василіса Володимирівна, Пічкур Олександр 
Валентинович, Работягова Людмила Іванівна, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правове регулювання відносин  у сфері охорони прав 
на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено проблеми правового регулювання охорони, використання 
та захисту прав на комерційну таємницю субєктів господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71791  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола Олександрович, 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 "Chemistry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71792  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульган Роман Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Формат обробки даних при рейтингуванні інформації 
в сфері освіти "Alibi Skills" ("Alibi Skills")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір дозволяє за певним сценарієм зберігати достовірну та об'єктивну 
інформацію, що стосується якості послуги, суттєво скоротити час на 
пошуки послуг, автоматично змінювати вартість послуг та мотивувати 
консультантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71793  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Олеся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Преждевременное счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автобіографічний твір, що описує найважливіший момент життя 
жінки - народження дитини. У творі йдеться про передчасне 
народження сина, про біль і страждання, про тривале перебування в 
лікарнях, безкінченні безсонні ночі, виплакані очі матері, на долю якої 
випали такі нелегкі дні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71794  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терницький Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розумна рада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71795  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипцева Олена Юріївна  
 

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 "Менеджмент: методичні 
вказівки для проведення практичних занять для студентів денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти сучасного менеджменту, 
наведено перелік рекомендованих до вивчення тем та відповідних їм 
запитань для обговорення, розрахунково-аналітичних та ситуаційних 
завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71796  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Дудник Олександр 
Олександрович, Войт Богдан Леонідович  

 

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 "Рендеринг тривимірних зображень із 
використанням процедурних операцій текстурування в об'єктному 
просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує рендеринг тривимірних зображень із використанням 
процедурних операцій тестування в об'єктивному  просторі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71797  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 інтерактивна система 
інженерного аналізу та прогнозу "Toxic Spill Safety" для оцінки безпеки 
під час аварійного пролиття токсичного зрідженого газу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна система призначена для аналізу руху токсичної 
газоповітряної суміші в приземному шарі атмосфери та прогнозу 
безпеки під час аварійного пролиття токсичного зрідженого газу і його 
випаровування з плями пролиття шляхом  оцінки відносної 
ймовірності токсичного ураження людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71798  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

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 "DIAMOND"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71799  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Каталог принтів "Весна-Літо 2017"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71800  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Євген Миколайович, Мерлак Олена Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн-калькулятор вартості фотокниги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє в режимі онлайн розрахувати вартість фотокниг, 
друк яких у подальшому можна замовити у фотолаболаторії. Під час 
роботи програма оцінює обмеження, які накладаються вибраними 
користувачем параметрами фотокниги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71801  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Геннадій Олександрович, Свідерський Владислав Петрович  
 

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 "Теплофізичні властивості полімерних композитів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко Г.О. Теплофізичні властивості полімерних 
композитів : монографія [за ред. Г.О. Сіренка] / Г.О. Сіренко, В.П. 
Свідерський. - Івано-Франківськ : вид. Супрун В.П., 2016, 292 с. - Літ. 
291. - Форм. 552. - Рис. 60. - Таб. 21 - 100 прим. 
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Анотація   

У монографії подано теоретичні основи та результати дослідження 
теплофізичних властивостей полімерів та композитивів на їх основі. 
Проведено науковий пошук залежностей теплоємності і 
теплопровідності полімерних композитивів від природи та структури 
дисперсійної фрази, температури та інших чинників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71802  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, Спіріна 
Світлана Вячеславівна, Бугаєнко Максим Миколайович, Спірін 
Віталій Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика проведення інвентаризації викидів 
парникових газів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для проведення розрахунку викидів парникових 
газів в атмосферу металургійними підприємствами, враховує викиди 
парникових газів при виробництві коксу, агломерату, чавуну та сталі, 
вапна та феросплавів, при використанні вапняку і доломіту, а також 
під час спалювання різних видів палива.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71803  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Воєвутко Наталя Юріївна, Жабко Катерина 
Олексіївна, Кіор Юлія Анатоліївна, Кіор Рустам Валерійович, 
Лабецька Юлія Богданівна, Сніговська Оксана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник призначений для вивчення новогрецької мови у 8 класі 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71804  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  YaNezabudka (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Христианская настольная игра "НЕОБЫЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис гри для освітніх цілей та розвитку морально-християнських 
принципів у дітей та молоді. Гра жанру "Бродилка" з ігровим полем і 
завданням на кожному пункті, грають однією фішкою, кидаючи кубик 
по черзі та використовуючи картки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71805  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "9+1 ШАГ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И 
УСПЕХА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71806  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шендера Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору "Науково-фантастичний роман "Сонячна Лотерея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є авторським перекладом на українську мову науково-
фантастичного роману "Сонячна Лотерея" (Solar Lottery) автором 
якого є Філіп К. Дік, який був опублікований в 1954 році (США). 
Перша велика робота видатного автора несе всі ознаки "фірмового" 
стилю автора - насичену дію, багатошарову фабулу, горючу суміш 
"твердої" наукової фантастики з психоделічними відступами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71807  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Констянтинович, Тур Іван 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 "Rayleigh Distribution Calculator" ("RDC")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів та побудови графіків 
розподілу випадкових величин, що підпорядковуються закону 
розподілу Релея. Реалізує розрахунок параметрів розподілу Релея та 
побудову графіків розподілу частот та розподілу ймовірностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71808  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьова Наталя Сергіївна, Корчинська Наталія Гнатівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрований літературний твір "Положення "Міжнародний конкурс 
DSCH імені Д.Д. Шостаковича" ("International DSCH Competition 
named after D.D. Shostakovich")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Положення є офіційним документом щодо проведення музичного 
конкурсу. Це положення регулює порядок організації, проведення та 
права.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71809  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамаченко Андрій 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 "На романтичній хвилі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71810  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Європеїзація українського права у сфері забезпечення 
культурних прав громадян: адміністративно-правовий вимір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юринець Ю.Л. Європеїзація українського права у 
сфері забезпечення культурних прав громадян : адміністративно-
правовий вимір : Монографія / Юлія Леонідівна Юринець. - Ужгород : 
Видавництво ФОП Сабов А.М., 2016. - 460 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджуються адміністративно-правові засади 
європеїзації українського права у сфері забезпечення культурних прав 
громадян. В контексті європеїзації розглядаються проблеми 
впровадження у Україні правил, норм та стандартів європейського 
адміністративного простору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71811  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Jus gentium" - право народів чи право родів?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу витоків та історичної динаміки "Jus 
gentium" - як самого терміна, так і комплексу соціально-правових 
явищ, що пов'язують з ним історичні та юридичні науки. Первинне 
значення "Jus gentium" право родів відображає перше волеустановлене 
право, що існує від початку і впродовж всієї історії людства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71812  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для стохастичного моделювання процесу 
набору навантаження власних потреб АЕС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71813  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гущина Наталія Іванівна, Василенко Світлана Василівна, Колотій 
Лариса Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Основи здоров'я" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за діючою навчальною програмою відповідно до 
вимог до сучасної навчальної книги.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71814  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачача Тетяна Святославівна, Стрижова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (обслуговуючі види праці)" 
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений відповідно до другого блока інваріантної 
складової навчальної програми "Технологія виготовлення в'язаних 
виробів", має чотири розділи, зміст яких розкривається  в 17-ти 
параграфах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71815  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Дмитро Вікторович, Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко 
Володимир Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (технічні види праці)" 
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура підручника насичена елементами, що заохочують учня до 
самостійної творчої роботи. Вони допоможуть учням налаштуватися на 
вивчення нових видів практичної діяльності, відображених у завданнях 
та у змісті параграфів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71816  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадоб'янська Наталія Миколаївна, Удовиченко Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

220 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Зарубіжна література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник дасть змогу простежити розвиток зарубіжної літератури від 
доби Просвітництва до сучасності, ознайомить із визначними творами 
класиків, заохотить до читання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71817  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Олена Володимирівна, Лупійчук Алла Вікторівна, 
Черсунова Наталя Іллівна, Перевертун Ольга 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 підручника "Українська література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура і зміст підручника спрямовані на активну роботу учнів з 
художніми текстами, пошукову й дослідницьку діяльність, розвиток 
мовлення та мислення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71818  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (5-й рік навчання)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект підручника є логічним продовженням серії підручників з 
французької мови, який ґрунтується на компетентнісному, діяльнісному, 
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особистісно-орієнтованому, культурологічному підходах та відповідає 
новітнім вимогам викладання французької мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71819  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 9 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст і структура сучасного підручника оптимально відповідає 
розподілу навчального часу і психологічно-віковим особистостям 
учнів. Нові теоретичні відомості оформлені у вигляді чітко 
сформульованого і добре проілюстрованого прикладами основного 
правила або у формі таблиць і схем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71820  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура і зміст підручника спрямовані на формування в дітей 
активного словникового запасу, розвиток мовлення, удосконалення 
правописних умінь і навичок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71821  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фундаменталізація змісту підручника здійснюється за рахунок 
доповнення основних функцій ціннісно-світоглядною, комунікативною, 
контрольно-оцінювальною та інтегративною. Це забезпечило 
оптимальне конструювання змісту, добір матеріалу за критеріями 
повноти, достатності й мінімізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71822  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Світлана Василівна, Коваль Яна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання даного підручника спрямовані на підвищення якості освіти, 
формування компетентності - уміння навчатися впродовж життя. Усі 
тексти параграфів містять сучасну інформацію, запитання та завдання 
сформульовані з урахуванням особливостей і потреб учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71823  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владімірова 
Наталія Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст вивірено часом, випробовано протягом 20 років та оновлено 
відповідно до потреб сучасного учня і вимог освіти ХХІ століття. 
Забезпечує формування математичної та ключової компетентностей, 
реалізацію розвивального, особистісно-діяльнісного й аксіологічного 
підходів до навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71824  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволоб Андрій Володимирович, Ягенська Галина Василівна, 
Костіков Ігор Юрійович, Жолос Олександр Вікторович, Толстанова 
Ганна Миколаївна, Додь Володимир Васильович, Довгаль Ігор 
Васильович, Ходосовцев Олександр Євгенович, Волгін Сергій 
Олександрович, Скрипник Наталія Вячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник біології для 9 класу створено у відповідності до чинної 
навчальної програми і закладених у Державному освітньому стандарті 
підходів до навчання. Підручник зорієнтований передусім на 
формування біологічних систем на різних рівнях їхньої організації - від 
молекулярного до біосферного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71825  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левітас Фелікс Львович, Дудар Ольга Володимирівна, Беззуб Юрій 
Віленович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У змісті підручника поєднано факти з історії України та світу, він 
сприяє інтеграції знань учнів з географії, української літератури та 
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мистецтва. Використання міжпредметних зв'язків спрямоване на 
узагальнення знань школярів про Україну, український народ, його 
минуле, ментальність та характерні особливості суспільного життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71826  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюченко Валентина Григорівна, Бойченко Артем Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до програми з фізики для учнів 9 
класу, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 
Теоретичний матеріал подано у стислій і доступній формі, за 
допомогою опису дослідів. Такий спосіб опанування новими знаннями 
розвине наукове мислення учнів, навчить їх формулювати 
припущення, планувати власну діяльність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71827  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними засадами побудови підручника є поєднання науковості та 
доступності, реалізація наступності та пропедевтики, збалансування 
теорії та практики. За допомогою підручника вчителю легко 
організувати колективні, групові та індувідуальні форми навчання.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71828  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявцев 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 "Система електронного документообігу 
"АйДок" ("СЕД "АйДок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система електронного документообігу дозволяє без участі розробників 
створювати і гнучко конфігурувати життєвий цикл шаблонів 
документів і працювати з ними через бізнес-процеси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71829  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Данькевич Оксана Степанівна, Хохленкова 
Наталя Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Робочий зошит з дисципліни "Вступ у фармацію: практичні заняття в 
аптеці з технології ліків": навчальний посібник для студентів 1 курсу 
фармацевтичних вузів та факультетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит містить завдання з усіх тем дисципліни згідно з 
затвердженою програмою. Студенти знайомляться з основами 
виробничої діяльності аптек, з підготовчими стадіями приготування 
лікарських припаратів, набувають знання та навички з деяких видів 
практичної діяльності фасувальника та санітарника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71830  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутько Тетяна Василівна, Прохорченко Андрій Володимирович, 
Музикін Михайло Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "An improved method of 
determining the schemes of locomotive circulation with regard to the 
technological peculiarities of railcar traffic"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71831  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Формування іміджу 
підприємства в свідомості споживача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичні основи формування іміджу підприємства, 
відповідно до яких імідж представляється як образ підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71832  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуєва Лариса Євгенівна  
 

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)  Науковий твір "Психопедагогічний супровід особистісно-професійного 
самовдосконалення судді. Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71833  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Михайло Миколайович, Сопов Володимир Михайлович  
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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)  Збірник творів "Методологія застосування загальновідомих 
психодіагностичних методик при дослідженні моральної шкоди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методологія (вчення про метод) є сукупністю загальновідомих 
психодіагностичних методик як прийомів дослідження, що 
застосовуються в науці, для відтворення в судовому та 
адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71834  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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 "Счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71835  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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 "Неправильный мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71836  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзі Вероніка Мечеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71837  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курогло Надія Іванівна, Веліксар Людмила Георгіївна, Мілков 
Анатолій Миколайович, Кіор Іван Федорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71838  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокієва Айше  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та зарубіжна)"  
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71839  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер, Акмаллаєв Енвер, Алієва Лєніє  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71840  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтюк Іштван Яношович  
 

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)  "Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням філології" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71841  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Польська 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   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71842  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ковалевський Єжи, 
Ярмолюк 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)  "Польська мова" (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71843  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелушова Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до оцінки впливу факторів 
зовнішнього середовища на формування фінансових результатів 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації містять мультиплікативну модель інтегрального 
показника, що дозволяє оцінити в цілому характер і напрямок впливу 
зовнішнього оточення на величину фінансових результатів 
підприємств роздрібної торгівлі та знизити рівень невизначеності в 
процесі прийняття господарських рішень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71844  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарчук Борис Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Вчитися - це щастя!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71845  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілюшик Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музики до пісень "Сто років юності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає музику до 12 пісень на вірші поетеси Наталки 
Білоцерківець. Назва збірки є назвою одного з віршів поетеси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71846  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук Геннадій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Яблоневый цвет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сюжет казки базується на авторському вимислі композиції. 
Характеристика образів чоловічих героїв чітко пов'язана з описом 
давніх традицій та звичаїв народу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71847  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова)  
 

Повне ім'я або 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 я была"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71848  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова)  
 

Повне ім'я або 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 оба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71849  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Меняемся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71850  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова)  
 

Повне ім'я або 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 иду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71851  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кричи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71852  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Спроси меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71853  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "SURREALISM (part10)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71854  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джозеф Вертута, Josef Vertuta (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Зоряний шлях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій історико-пригодницького фільму, події якого 
розгортаються в Україні в 16 столітті. Андрій Неріж закоханий у 
доньку магната Семешко. Раптово Андрій втрачає батька, землю, свій 
замок, кохану дівчину. Йому приписують вбивство багатого шляхтича, 
але Андрія врятують чумаки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71855  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Микола Миколайович, Барнасюк Сергій Віталійович, 
Синільник Юрій Миколайович, Герій Андрій Богданович  

 

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)  Твір науково-практичного характеру "Метод визначення складу 
важкого жорсткого бетону"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод включає визначення істинної та середньої густоти цементу, 
піску, ущільнення щебеню у спеціальній мірній посудині на вібростолі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71856  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного використання "Новый вид аукциона 
"NOVVIT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис та зображення логотипа нового виду аукціону "NOVVIT".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71857  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазоненко Ганна Стефанівна  
 

Повне ім'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 науково-методичного характеру 
"Акмеологічний ліцей - авторська школа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено український гуманітарний ліцей київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка як акмеологічний 
авторський навчальний заклад, створений навколо інноваційної ідеї і 
методологічної системи та покликаний сприяти удосконаленню 
професійної компетентності та духовної зрілості педагогів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71858  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дериховська Вікторія Ігорівна  
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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 "Порівняльна характеристика індикативного складу 
оцінки ВНЗ у міжнародних рейтингах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено порівняльному аналізу змісту та складу показників 
оцінки діяльності вищих навчальних закладів у міжнародних 
рейтингах. Обґрунтована необхідність впровадження зарубіжного 
досвіду рейтингування ВНЗ у національну систему моніторингу 
системи вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71859  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів з описом "Дизайн монет "Блаженства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис та ескізи дизайну монет серії "Блаженства". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71860  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 система інженерного аналізу та 
прогнозу "Explosion Safety" для оцінки безпеки під час аварійного 
вибуху газоповітряної суміші"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу руху та вибуху газоповітряної суміші 
в приземному шарі атмосфери та прогнозу безпеки під час аварійного 
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руйнування ємності збереження вибухонебезпечного газу шляхом 
оцінки відносної ймовірності ураження людини вибуховою хвилею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71861  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "РУШНИКИ ВЕСІЛЬНІ МАЛІ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин, які 
мають реалістичне виконання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71862  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ РЕАЛІ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин, які 
мають реалістичне виконання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71863  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухарський Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

238 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Пісні Антона Мухарського"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71864  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Дмитро Володимирович, Снарський Ольгерт Володимирович 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Умножители электрической мощности (УЭМ)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Існує цілий ряд пристроїв, які здійснюють безпосереднє багаторазове 
множення електричної енергії, для роботи яких не потрібні ні зовнішні, 
ні внутрішні джерела електроенергії. У статті розкриваються ідеї і 
принципи, покладені в побудову цих пристроїв, і показаний 
теоретичний базис, в рамках якого можлива реалізація даних 
пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71865  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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 "Время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71866  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна, Evgenia Morgan (псевдонім), Третьяков 
Василь Олександрович  
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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 "Ради чего ты живёшь?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71867  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Дмитро Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HACCP-TRADING"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система управління безпекою харчових продуктів на основі 
комп'ютерної програми, призначена для обслуговування підприємства 
громадського харчування, продовольчих складів, магазинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71868  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Москвяк Євген Йосипович, 
Ковальська Ірина Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-прикладного характеру "Модель 
системи організації медичної допомоги сільським мешканцям 
об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації 
адміністративно-територіального устрою в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71869  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод оцінки фізичного розвитку школярів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано оціночні таблиці для визначення ступеня фізичного 
розвику семирічних школярів. Таблиці складені на основі тривимірних 
шкал регресії фізичного розвитку школярів і містять межі маси тіла й 
обводу грудної клітки при даному зрості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71870  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезії "Натхнення мить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли вірші, в яких чутливе серце поета відгукується на 
дивовижні миті життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71871  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художне оформлення емблеми 
дитячого клубу "Olly Dolly"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Емблема являє собою сукупність словесної та графічної частин, які 
розміщені на прямокутному полі. Слова виконані латиницею в одну 
горизонтальну лінію. Шрифт напису вибраний оригінальний, при 
цьому перші літери кожного слова великі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71872  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупенко Юрій Олексійович, Гуторов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Виробнича типізація сільськогосподарських товаровиробників 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено наукові основи і узагальнено досвід типізації 
сільськогосподарських товаровиробників. Згруповано норми 
Європейського Союзу щодо її проведення. Розроблено методичні засади 
типізації і класифікації сільськогосподарських товаровиробників 
України, окреслено проблеми і перспективи її застосування у 
статистиці та державній політиці.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71873  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабуля Микола 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 "Чарівний край"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71874  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Юрій Володимирович  
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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)  Літературний письмовий твір "Сумеречный мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написано в жанрі науково-фантастичної повісті. В ньому йдеться 
про секретну операцію, проведену Третім Рейхом в кінці Другої 
світової війни в глибинах Антрактичного континенту, і створення там 
бази, про яку на півтора століття усіма було забуто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71875  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чарівний край"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71876  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обидєннова Тетяна 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 наукового характеру "Економіка: робочий зошит 
для практичних занять студентів 3 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 6.030103 "Практична психологія", 6.010104.01 
"Професійна освіта. Енергетика", 6.010104.14 "Професійна освіта. 
Охорона праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит допоможе студентам вивчити основні поняття 
дисципліни, економічні закони та закономірності, а також сприятиме 
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ефективному використанню часу для проведення практичних занять з 
дисципліни. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71877  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуднєва Юлія Ернстівна  
 

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 "Управління ресурсами: 
Конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заочної форм 
навчання спеціальності 015 "Професійна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти сучасних технологій 
управління різними видами ресурсів суб'єктів господарювання в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища, основ системного 
управління ресурсами на стадіях їх формування, акумуляції, 
функціонування, відтворення та використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71878  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крімер Борис 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 "Як козаки край світу шукали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про кількамісячні мандри Азією, про подорож у віддалені 
малодоступні куточки Алтаю, Сибіру та Монголії. Розповідь з'явилась 
на основі щоденника й відображає розвиток подій, все побачене, 
відчуте, згадане й осмислене.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71879  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Школа ХХІ-ХХІІ століть, українська версія" - 
Варіанти актуалізації цілісних освітньо-соціальних середовищ 
існуючих ЗНЗ та/або створення цілісних освітньо-соціальних 
середовищ ЗНЗ, що проектуються"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71880  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марина Ер Горбач (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)  Кіносценарій "Родовище" ("The Klondike")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71881  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Сергій Миколайович, Глазунов Дмитро Олегович, Єрмак 
Максим Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРБУХГАЛТЕРІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Інтерактивна бухгалтерія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних містить всі матеріали сервісу: новини, аналітичні 
документи, списки матеріалів, згруповані за номерами газети, 
консультації, відповіді на питання, довідники, бланки та форми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71882  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Сергій Миколайович, Глазунов Дмитро Олегович, Єрмак 
Максим Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРБУХГАЛТЕРІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна бухгалтерія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерактивна бухгалтерія - це бухгалтерський сервіс, який щоденно 
надає 100 % необхідної, корисної та завжди актуальної інформації для 
аудиторів, бухгалтерів, фінансистів, юристів, власників бізнесу, 
керівників, кадровиків, викладачів та студентів облікових і фінансових 
дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71883  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "По приказу короля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71884  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Песня кузнеца"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71885  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Золотые доспехи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71886  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Покаяние"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71887  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Песня дракона "Страха и сомнений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71888  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Рыцарь в ржавых доспехах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71889  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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 науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний літературний твір методичного характеру 
"Оздоровча, реабілітаційна та розвиваюча система "Вольова 
пластика". Розділ "Постуральна регуляція": Частина 1. Регуляція 
постурального балансу фіксованих положень тіла" ("Регуляція 
постурального балансу фіксованих положень тіла")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71890  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Kateryna Tsvihun, Vadim Melman, Vitaly Klochkov, Kinesthetic Films 
(псевдонім), Баяндін Володимир Володимирович, Сівцев Денис 
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 "BELOVED, or a short story about a long long 
waiting" ("BELOVED", "Друг")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Марійка живе життям, що сповнене очікуванням любові. Тендітні сни, 
спостереження за навколишнім світом, пошук ледь помітних знаків, що 
ведуть дівчину до здійснення давньої мрії, - все це переплітається в 
романтичному кіноесе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71891  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Heretics Invasion (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "The Myth: Awakening"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71892  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лагутін Василь Дмитрович, Герасименко Анжеліка Григорівна, 
Головко Людмила Степанівна, Ожелевська Тетяна Станіславівна, 
Лазебна Ірина Василівна, Уманців Юрій Миколайович, Бойко Аліна 
Василівна, Боровик Юлія Ігорівна, Хрустальова Вікторія Вікторівна, 
Міняйло Олександр Іванович, Бакалінська Ольга Олегівна  

 

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 у сфері економічної конкуренції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління у сфері економічної конкуренції : навч. 
посіб. у 2 т. Том 1/ В.Д. Лагуніна, А.Г. Герасименко, Л.С. Головко та ін. ; 
за ред. А.Г. Герасименко. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 
448 с. 

 

Анотація   

Комплекс лекційних курсів з фахових дисциплін  підготовки 
здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" у глузі знань "Управління 
та адміністрування" спеціальності "Публічне управління та 
адміністрування" спеціалізації "Управління у сфері економічної 
конкуренції".  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

249 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71893  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Тетяна Миколаївна, Іксарова Наталія Олександрівна  
 

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 "Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства : підручник / Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова. - Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 456 с. 

 

Анотація   

Висвітлено сутність та еволюцію підходів до управління міжнародною 
конкурентоспроможністю. Розкрито особливості формування 
конкурентних переваг на мікро-, мезо- та макрорівнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71894  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Наталія Мар'янівна  
 

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 "Гроші та кредит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гроші та кредит : навч. посіб. / Н.М. Сушко. - Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384с. 

 

Анотація   

У підручнику викладено системне розуміння сучасного механізму 
функціонування базових категорій "гроші" та "кредит", 
закономірностей руху фінансових активів у межах конкретних 
інституційних сфер монетарного середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71895  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Лагутін Василь Дмитрович, 
Герасименко Анжеліка Григорівна, Височин Ірина Володимирівна, 
Трубей Оксана Миколаївна, Бланк Ігор Олександрович, Голошубова 
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Ніна Олександрівна, Кавун Ольга Олександрівна, П'ятницька Галина 
Тезіївна, Присяжнюк Анна Юріївна, Жуковська Валентина 
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 "Внутрішня торгівля України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Внутрішня торгівля України : монографія / А.А. 
Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [та ін] ; за заг. ред. д-ра 
екон. наук, проф. А.А. Мазаракі - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 
864 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснено комплексне обґрунтування теоретичних та 
прикладних засад функціонувння і динаміки внутрішньої торгівлі, 
розкрито економічний зміст і механізми управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71896  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, Іксарова 
Наталія Олександрівна, Костюченко Валентина Миколаївна, Кудирко 
Людмила Петрівна, Гринюк Наталія Андріївна, Кам'янецька Оксана 
Володимирівна, Бохан Аліна Василівна, Дугінець Галина 
Володимирівна, Головня Юлія Ігорівна, Олейніков Юрій 
Олександрович, Юхименко Володимир Васильович, Ладиченко 
Катерина Іллівна, Тронько Віра Володимирівна, Дьяченко Ольга 
Володимирівна, Зубко Олена Віталіївна, Вишинська Тетяна 
Леонідівна, Генералов Олександр Валентинович, Севрук Ірина 
Миколаївна, Головачова Ольга Сергіївна, Пугачевська Катерина 
Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Зовнішня торгівля України: ХХІ століття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : [та 
ін.] ; заг. ред. А.А.Мазаракі. - Київ : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2016. - 
600 с. 

 

Анотація   

У монографії висвітлено результати комплексного аналізу та тенденцій 
розвитку зовнішньоторговельних відносин сучасної України. Розкрито 
вплив екзотичних та ендогенних детермінант на динаміку та структуру 
зовнішньої торгівлі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71897  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федулова Любов Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Опорний конспект лекцій "Інноваційний 
розвиток підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику, за допомогою опорних сигналів, стисло викладено 
теоретичний матеріал щодо особливостей та механізмів інноваційного 
розвитку підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71898  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Антон Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опорний конспект лекцій "Lecture Notes "Statistical Methods of 
Forecasting"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71899  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "КВЕСТ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71900  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софія Алекс (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Відчуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71901  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чурілова Руслана 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)  Слова пісні "Запретов нет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71902  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугорський Владислав Олександрович, Лялюшко Олексій 
Олександрович, Янченко Володимир 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 твір "Середньовічний бій. Навчальна програма для 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної 
майстерності, федерацій та клубів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71903  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

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 "Гламур"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Кольорова", "Падай", "Гламур", "Шампанські 
очі", "Ще одна пісня про любов", "Нам казали", "Італодіска (Шкільна 
любов)", "Пів року зима", "Зірка кіно", "З Новим роком і Різдвом".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71904  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугорський Владислав Олександрович, Лялюшко Олексій 
Олександрович, Янченко Володимир 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 твір "Правила проведення змагань з середньовічного 
бою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71905  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Землянська Аліна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Життя як політ: художні домінанти творчості 
Володимира Родіонова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкриваються основні формально-змістові домінанти 
творчості харківського письменника Володимира Родіонова. До уваги 
беруться як власне його художні тексти російською мовою, так і 
україномовні переклади його творів. Дослідження висвітлює 
послідовність культурних і літературних традицій у поезії та прозі 
митця, їх тематико-проблематичні вектори, особливості часопростору, 
побудови образної системи тощо.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71906  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тилькун Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАКТУМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітичний сервіс 
автоматизованого пошуку, обробки та моніторингу інформації у сфері 
господарської та інших видів діяльності "ПАКТУМ" ("Сервіс 
атвоматизованого пошуку, обробки та моніторингу інформації 
"ПАКТУМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для збору, обробки та моніторингу реєстраційних 
та інших видів даних про юридичних осіб та ФОП з відкритих 
офіційних баз даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71907  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Іщенко Віталій Анатолійович, Турчик Павло Миколайович, 
Кватернюк Сергій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище. Курсове проектування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить пояснення та вимоги до виконання та оформлення 
курсової роботи з дисципліни "Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71908  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теплов Сергій Георгійович, Шомонко Ольга Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфотех" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Смета-Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це система, яка спрямована на автоматизацію формування 
та передачу даних з системи Autodesk Revit до кошторисних програм. 
Система одночасно інтегрується з системою Autodesk Revit та має 
власний інтерфейс. Комп'ютерна програма призначена для 
формування набору даних для розрахунку кошторисів та дозволяє 
досягнути економії праці, часу і коштів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71909  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Світлана Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн альбому LOBODA "H2Lo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайн обкладинки альбому LOBODA під назвою "H2Lo" виконаний у 
вигляді фото-негативу у червоно-синьо-чорній палітрі, з чітким 
зображенням обличчя артистки LOBODA, яка тримає у руках цифрову 
відеокамеру біля правого ока.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71910  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

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 "Intro"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71911  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Peace"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71912  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Amore"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71913  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Adagio"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71914  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твыр з текстом "Passacaglia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71915  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

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)  Похідний твір "Carol оf the bells (Щедрик)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71916  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "O Fortuna"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71917  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Dalila"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71918  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег 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)  Письмовий твір наукового характеру "Автоматизовані системи 
контролю, обліку та управління енерговикористанням" ("АСКОЕ та 
їхнє застосування в лібералізованих ринках електричної енергії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено особливості побудови розподілених автоматизованих систем 
контролю, обліку та управління енерговикористанням на базі різних 
типів лічильників електричної енергії та їхнього застосування в 
умовах функціонування і розвитку ринку електричної енергії України. 
Розглянуто принцип і технічні рішення побудови АСКОЕ на базі 
імпульсних і цифрових вимірювальних каналів, а також особливості 
управління часом в АСКОЕ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71919  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник із вивчення англійської мови "Multispeaker: English, level 
A1-A2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник для вивчення англійської мови на базі розробок школи 
багатомовців "Multispeaker".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71920  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71921  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "Delirious"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

260 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71922  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "Знаю, що ти є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71923  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "Ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71924  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "Stop"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71925  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "What if"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71926  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "In the now"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71927  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я 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 "Brother"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71928  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпара Валентина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня 
"АМА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Ескізний проект в частині (розробки схеми 
генерального плану та архітектурно-планувальних рішень) по об'єкту: 
вул. Здолбунівська, 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Житловий комплекс "Озерний" по вул. Здолбунівська, 2а, 
розміщується біля озера в Дніпровському районі м. Києва з виходом на 
значні проспекти міста - Петра Григоренка, Дарницьке шосе, 
Дніпровська набережна. Ділянка має складну форму, що частково 
повторює форму озера. Прийняті п'ять 25-поверхових будинків мають 
збільшені площі верхніх поверхів, що створюють квартири 
підвищеного комфорту з розвиненою соціальною інфраструктурою з 
дитячим садком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71929  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпара Валентина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня 
"АМА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Передпроектні пропозиції будівництво 
житлового кварталу з дитячим садком за адресою: вул. Академіка 
Заболотного"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забудова земельної ділянки на перетені вул. Академіка Заболотного та 
Тронька трикутної форми в плані розміром 9,1 га з перепадом рельєфу 
16 м. Чітко організовано 5 терас житлових будинків з проїздами, 
ступінчато розміщених на відмітках згідно з перепадами рельєфу. 
Композиція мікрорайону створюється з 9-поверхових будинків 
трапецевидної та прямокутної форм, з дитячим садком, громадським 
центром.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71930  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпара Валентина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня 
"АМА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Будівництво житлового комплексу з 
вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по 
вул. Милославській у м. Києві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Житловий комплекс по вул. Милославській в Деснянському районі  
м. Києва розміщується на ділянці трапецевидної форми в плані та 
складається з двох комплексів 12- та 25-поверхових та 2-секційного 20-
поверхового будинку. Перший комплекс з дитячим садком - 9 будинків 
створюють замкнутий внутрішній двір, другий - з 7 будинків П-
подібної форми в плані. Внутрішні двори створюють підвищений 
комфорт для жителів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71931  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Людмила Іванівна, Лазарук Наталія Миколаївна, Нежура 
Нінель Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Жизнь - это... или Life - навигатор для молодёжи (как найти 
себя и своё место в жизни)" ("Жизнь - это... или Life - навигатор для 
молодёжи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71932  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я сама я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71933  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 інтерактивна система "Thermal 
Radiation Safety" інженерного аналізу та прогнозу ймовірності 
ураження персоналу тепловим випромінюванням під час аварійного 
горіння газоповітряної суміші для оцінки безпеки промислового 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна система призначена для аналізу руху високотермічних 
продуктів горіння газоповітряної суміші в приземному шарі атмосфери 
та прогнозу безпеки під час аварійної пожежі шляхом  чисельної оцінки 
відносної ймовірності ураження людини тепловим випромінюванням.
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71934  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Armida"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71935  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тебенчук Галина Михайлівна, Гуща Тетяна Олегівна  
 

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 письмовий твір мемуарно-публіцистичного характеру з 
фотографіями "Життя, присвячене педіатрії. Спогади професора 
Галини Михайлівни Тебенчук"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрована фотографіями книга розкриває життєвий і творчий шлях 
вченого - педіатра Г.М. Тебенчук, яка зробила визначний внесок у 
розвиток вітчизняної педіатрії. У творі відображено витоки і велика 
праця в служінні педіатрії, становлення та розвиток системи 
післядипломної освіти лікарів України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71936  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕВОЛЬТЕКС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Лотерейна система 
"ЛОТТО-БУМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розіграшів лотерей і генерації комбінації 
чисел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71937  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суханова Надія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Непрості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Снайпер Себастьян повертається з війни у Африці. На Карпатських 
скелях він зустрічає незнайомця, який пропонує йому переночувати в 
Янівці. Себастьян погоджується та залишається в цьому місті 
назавжди, бо покохав. Дочка того незнакомця - Анна, стає єдиною для 
Себастьяна жінкою на цілий світ. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71938  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аллахвердян Арман Сергеевич, Arman (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Серія картин "Арттерапия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У серії картин "Арттерапия" спостерігається наступна принципова 
відмінність - використання різних лікарських препаратів у вигляді 
таблеток як невід'ємний елемент в картинах у вигляді місяця, сонця і т. п. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71939  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Анатолій Васильович, Коленко Юлія 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 "Оптимізація комплексної терапії лейкоплакії слизової 
оболонки порожнини рота, зумовленої вірусом папіломи людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71940  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коленко Юлія 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 "Использование аргоноплазменной коагуляции для 
лечения лейкоплакии слизистой оболочки полости рта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71941  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селезньова Олена 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Дипломна робота 
на тему: "Техніко-економічне обґрунтування інженерно-планувального 
рішення транспортного вузла "Харківська площа" м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Введено поняття монетизованих, немонетизованих та умовно-
монетизованих показників. Наведені практичні рекомендації щодо 
розрахунку однієї машино-години для обліку витрат від простоїв, 
виходячи з величини валового регіонального продукту, чисельності 
населення і фонду робочого часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71942  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капоріна Альона Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "Чужі рідні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У Катерини Гаврилівни троє дітей. Молодша - Надійка - школярка, 
середній син - Олександр, який нещодавно повернувся зі служби в зоні 
АТО, та старша дочка Марія - дружина російського військового, яка з 
початку військового конфлікту не була на Батьківщині. Та 
несподівано, на день народження матері, Марія приїжджає додому. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71943  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородянський Аркадій Олександрович, Левченко 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 "Dream Home Creation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71944  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповаленко Михайло 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)  Картина "Велик День"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

135×135 см. П.О. 2010 р. м. Київ. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71945  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповаленко Михайло 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)  Картина (поліптіх) "Івана-Купала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

216×270 см. П.О. м. Київ 2016 р. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71946  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозор Катерина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Всі на паті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71947  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Оксана Сергіївна, Артеменко Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Бабине літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія дорослішання 10-річного хлопчика Ждана, який через постійні 
сварки батьків вимушено їде на все літо до бабусі і дідуся в село.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71948  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зброжек Світлана Іванівна, Хмелевський Микола Олександрович, 
Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалова Вікторія Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

270 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Контент-аналіз амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини у Харківській області на засадах медичного та 
фармацевтичного права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Контент-аналіз амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини у Харківській області на засадах медичного та 
фармацевтичного права : метод. реком. / С.І. Зброжек, М.О. 
Хмелевський, В.В. Шаповалов, В.О. Шаповалова. - Харків, 2016. - 28 с. 

 

Анотація   

Методичні рекомендації містять контент-аналіз амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини з пунктами реалізації лікарських засобів у 
Харківській області. В тексті викладено сутність, завдання, процедуру, 
специфіку та методику проведення контент-аналізу для амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини у Харківській області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71949  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

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)  Книга "Технология приборостроения. Указания к выполнению 
разделов курсового (дипломного) проекта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведені вказівки до виконання розділів курсового проекту з 
технології приладобудування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71950  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

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)  Книга "Предприниматель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Викладені рекомендації ведення бізнесу.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

271 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71951  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

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)  Книга "Прикладная механика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання розрахунку деталей і механізмів машин і приладів. 
Наведені приклади розрахунків деталей і механізмів машин і приладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71952  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кім Ченбау 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 творів образотворчого мистецтва "Вітражі "MODO STUDIO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71953  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

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 "Сценарій короткометражного фільму 
"Фарты и порочности писателя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

272 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71954  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снєжко Аліса Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фортепіанних п'єс "Наші друзі тварини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли такі мініатюри: "Кицька", "Ведмежа", "Лисичка", 
"Мишка", "Золота рибка", "Їжачок", "Крокодил", "Цуценя", 
"Жабка", "Білочка", "Лебідь". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71955  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снєжко Аліса Михайлівна  
 

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 фортепіанних п'єс "Veni, vidi..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка присвячена філософському осмисленню світу та місця людини в 
ньому. Вона складається з чотирьох циклів "Стихії", "Острови буття", 
"Метафізика", "Медитація".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71956  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна Павлівна, Чернова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "25 правил партнерства в совместном 
владении собственным бизнесом" ("25 правила партнерства")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"25 правил партнерства" - це один із елементів цілісної структурованої 
системи предметної сфери "Система спільного володіння власним 
бізнесом". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71957  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів та креслень "Механічні 3D моделі UGEARS. Частина 2" 
("Ugears. Part 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізи моделей виконані в різних ракурсах. Деталізація кожної моделі 
виконана у вигляді креслень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71958  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домрес Наталія Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових творів "Сон малюка від народження до 3-х років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71959  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домрес Наталія Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Сон малюка від народження до 3-х років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71960  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Кривко Сергій Антонович, Осадчук 
Андрій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle CRM connector v.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71961  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Кривко Сергій Антонович, Осадчук 
Андрій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Сampaign Manager v.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71962  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайд Давид Аронович  
 

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 "Березняки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71963  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Герасименко Андрій 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)  Наукова стаття "Питання для модульної контрольної роботи з 
дисципліни "Патентознавство і інтелектуальна власність" щодо 
набуття прав на географічне зазначення походження товару"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній статті наводяться питання (всього 60) для модульної 
контрольної роботи з дисципліни "Патентознавство і інтелектуальна 
власність" щодо набуття прав на географічне зазначення походження 
товару для магістрів національного технічного університету України 
"КПІ ім. І. Сікорського". Питання згруповані за наступними темами: 
Мадридська та Лісабонська угоди, Угода Тріпс, Цивільний кодекс 
України (книга четверта), Закон України щодо географічних 
зазначень, Угода про асоціацію з ЄС та інші закони і нормативні 
документи. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71964  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколенко Володимир Миколайович (Лытыта)  
 

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-стансів "Невыстиранные мысли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71965  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Владислав Сергійович, Шаваран Сергій Олександрович, 
Романюк Олександр Никифорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ігровий додаток шашки з використанням 
тривимірної графіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма орієнтована на користувачів, що займаються шашками. 
Особливість гри полягає в тому, що використано тривимірні 
зображення, що дозволяє суттєво підвищити реальність гри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71966  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєловол Світлана Анатоліївна, Прасолов Євген 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 "Перспективи розвитку інституту охорони українських 
географічних зазначень місця походження товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За результатами дослідження визначені перспективи розвитку 
інституту охорони українських географічних зазначень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71967  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрейчук Микола Іванович  
 

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 "Герб України "ТРИЗУБ-
ТРИСУТТЯ" ("ТРИЗУБ-ТРИСУТТЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Герб України "ТРИЗУБ-ТРИСУТТЯ" 
створений на основі традиційної праслов'янської символіки та 
орнаментики, в основі якого - квадрат (символ землі, гармонії, 
мудрості, честі) та прямі лінії (символ руху), які поєднані між собою під 
кутами в 90 та 45 градусів та створюють лаконічний і оригінальний 
знак з потужною позитивною енергетикою. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71968  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Індика Світлана Ярославівна, Ульяницька Наталія Ярославівна, 
Вадзюк Степан Нестерович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Програма "Збереження та відновлення зору"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Програма "Зображення та відновлення зору" зменшує 
негативний вплив комп'ютерної техніки на зоровий аналізатор. 
Застосування даного комплексу вправ дозволяє відновити показники 
функціонального стану ока до вихідного рівня після роботи за 
персональним комп'ютером у підлітків з еметропічною рефракцією. 
Твір створений у вигляді методики оздоровлення, складеної з набору 
відео- та аудіофайлів, які зроблені на комп'ютері. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71969  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

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, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з описом "Технологии системы крепления/удержания 
смартфонов, телефонов и планшетов в автомобиле, на столе и на 
стене"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система утримання радіоелектроних пристроїв (смартфонів, 
телефонів, фаблетів, планшетів та інших пристроїв) за допомогою 
магнітної сили в салоні автомобіля, на столі та/або на стіні за рахунок 
взаємодії постійних магнітів між собою або між магнітами і магнітними 
матеріалами (магнетиками). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71970  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торопенко Олександр Михайлович, Торопенко Юлія Вікторівна  
 

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, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний посібник "АЛГОРИТМИ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ДІАГНОЗУ В НЕВРОЛОГІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику "АЛГОРИТМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ В 
НЕВРОЛОГІЇ" представлений аналіз симптомів, які зустрічаються при 
первинних і вторинних (соматогенних) порушеннях різних ділянок 
нервової системи, розглянуті способи діагностування і, відповідно, 
проведення лікувальних заходів при таких розладах. Для неврологів, 
нейрохірургів, терапевтів, лікарів загальної практики - сімейної 
медицини, лікарів-інтернів, студентів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71971  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Методика 
дводенного тренінгу "Написання проектних заявок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика підготовлена з метою засвоєння практичних навичок 
розробки проектних грантових заявок. Рекомендується для тренінгів з 
групами 12-20 учасників, тривалістю 12 годин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71972  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 2, "ПРОЗРЕНИЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Прозрение" (Прозріння) продовжує серію книг "Спаси і 
збережи" і є наступною сходинкою в самопізнанні. Оздоровленню 
суспільства в цілому повинно передувати моральне оздоровлення 
кожної людини окремо. Бажаючий спасти себе, прозрівший і змужнілий 
читач і розпочне цей процес оздоровлення з себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71973  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 6, "Пособие по духовной 
валеологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шоста книга з серії "Спаси і збережи" надає допомогу читачеві у 
самооздоровленні душі. Осмислення понять "добро у злі" та "зло у 
добрі", неодмінно зменшує кількість проблем (і не тільки стосовно 
здоров'я), що у свою чергу впливає позитивно на емоційну (душевну) 
сферу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71974  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "Спаси и Сохрани", книга - 4, "Кто ты? или Пособие по 
самопознанию"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Четверта книга серії "Спаси і збережи" відкриває читачу увесь спектр 
його духовної творчості. У міру ознайомлення зі змістом книг у 
розумно мислячої людини з'являється активна життєва позиція, 
полегшення від уміння вирішувати виниклі проблеми, радість від 
спілкування з однодумцями. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71975  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 8, "ДЕТЕКТОР ЛЕСТИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заключна восьма книга серії "Спаси і збережи" має назву "Детектор 
лести", тобто "відкривач лестощів" у самому собі щодо оцінки своїх 
позитивних і негативних якостей. Тепер твій внутрішній світ стає 
дедалі яснішим. Та все ж час від часу корисно буде перевіряти свої 
думки про себе на "Детекторі": чи не заховався якийсь недолік 
настільки глибоко, що й самому не видно? 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71976  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 7, "ЭГОЛОГИЯ" (Наука о 
себе самом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Сьому книгу з серії "Спаси і збережи" під незвичайною назвою 
"Егологія" слід сприймати як науку про себе. По мірі засвоєння всього 
курсу самопізнання та самовдосконалення у вдумливому, послідовному 
та зацікавленому читачеві без сумніву настає цілий ряд перетворень як 
у способі мислення, так і у фізичному здоров'ї, але особливі зміни слід 
побачити у новому світогляді та визначенні свого місця у житті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71977  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 3, "ЦВЕТЫ РАДОСТИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Третя книга "Спаси і збережи" відкриває читачу таємниці про нього, 
про його надбання й здібності. Той, хто вперше відкриває цю книгу,  
нажаль, впізнає і свої хибні риси. В цілому всі книги "Спаси і збережи" 
служать задля урятування людини і суспільства від різноманітних 
хвороб, породжених невірним мисленням. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71978  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 5, "СЛОВАРЬ 
ЧУВСТВОЗНАНИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Словник знань почуттів" допоможе читачеві чіткіше побачити 
(відзначити) свої відчуття, особливо ті, що знаходяться між 
позитивними та негативними ("перехідні"), а також зрозуміти переваги 
і недоліки власного характеру. Основу цієї книги складають підказки 
щодо вироблення емоційної резистентності, вкрай необхідної батькам 
співгромадянам в напруженому сьогоденні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71979  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Сказки феи Фасты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казки, в яких автор прагне нагадати про вічні істини: любов, красу і 
справедливість, допоможуть пізнати життєві цінності з найбільш 
ранього віку. Книга пропонується для родинного читання дітей і їх 
батьків, учнів і вчителів. Вона, без сумніву, сприятиме духовному 
розвитку особистості, об'єднанню поколінь через співпереживання 
одних і тих же почуттів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71980  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (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 "Спаси и сохрани", книга - 1, "Познай себя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оздоровлення суспільства починається з відродження духовності. 
Кожна людина, кожен громадянин своєї держави може і повинен 
зайнятися оздоровленням своєї душі самостійно. На основі багатого 
життєвого та професійного досвіду лікаря, автор висловлює думки про 
шляхи духовного та фізичного вдосконалення людини. Даний твір 
пропонується усім бажаючим та найбільше молоді. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71981  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "ДУХОВНОЕ МАТЕРИНСТВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі автор розкриває питання духовності материнства, пропонує 
власні шляхи до вирішення проблеми бездуховності суспільства, 
майбутнім молодим матерям дає практичні поради з підготовки до 
материнства. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71982  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзенко Олександр Іванович, Лобусова Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська література" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Усі художні твори розглядаються в розділах: "Усна народна 
творчість", "Давня література", "Нова українська література".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71983  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полулях Наталія Сергіївна, Надозірна Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71984  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Тименко Володимир Петрович, Горобець 
Олена Валеріївна, Безносюк Олена Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання (обслуговуючі види праці)" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить увесь необхідний матеріал за двома блоками 
програми: "Технологія виготовлення виробів, в'язаних спицями", 
"Технологія виготовлення виробів у етнічному стилі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71985  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи здоров'я" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить необхідний теоретичний матеріал, алгоритми 
виконання вправ, відомості про українських учених. Кожний параграф 
починається вступом, закінчується висновками та різнорівневими 
завданнями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71986  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Костянтин Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить необхідний теоретичний матеріал, алгоритми 
виконання лабораторних досліджень, лабораторних та практичних 
робіт, українознавчий матеріал.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71987  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник містить необхідний теоретичний матеріал, алгоритми 
виконання практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх 
експериментів, а також цікаву інформацію та українознавчий матеріал. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71988  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святокум Оксана Євгеніївна, Святокум Ігор Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи правознавства" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття, а також розробки всіх 
програмових практичних занять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71989  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святокум Оксана Євгеніївна, Святокум Ігор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи правознавства для загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням основ правознавства" підручник 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з основ правознавства як предмета поглибленого рівня 
містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні 
теоретичні відомості й поняття, а також розробки всіх програмових 
практичних занять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71990  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'ячков Сергій Володимирович, Литовченко Сергій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату 
входять фрагменти історичних джерел та запитання до них, додаткова 
інформація, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення 
й закріплення вивченого матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71991  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Російська мова (5-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 містить усі необхідні теоретичні відомості, різноманітні 
вправи, навчальні тексти й завдання до них, ілюстрації, різнорівневі 
завдання на закріплення вивченого матеріалу. Зміст завдань реалізує 
вироблення ключових компетентностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71992  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Німецька мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої 
іноземної у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання 
має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить завдання 
інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71993  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова (9-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої 
іноземної у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання 
має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить завдання 
інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71994  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Російська мова (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 містить усі необхідні теоретичні відомості, різноманітні 
вправи, навчальні тексти й завдання до них, ілюстрації, різнорівневі 
завдання на закріплення вивченого матеріалу. Зміст завдань реалізує 
вироблення ключових компетентностей. Підручник має електронний 
додаток. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71995  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Англійська мова (9-й рік навчання)" підручник для 9 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для вивчення англійської мови як першої 
іноземної у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання 
має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить завдання 
інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71996  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат 
відповідає вимогам викладання географії. У підручнику наведені 
програмові практичні роботи та географічні дослідження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71997  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Олексійович, Капіруліна Світлана Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Географія для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням географії" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг матеріалу, усі необхідні 
теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат відповідає 
сучасним вимогам викладання географії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71998  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату 
входять фрагменти історичних джерел та запитання до них.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  71999  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія для загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням історії" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72000  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія України" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат 
підручника містить тлумачення основних термінів та понять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72001  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пентилюк Марія Іванівна, Омельчук Сергій Аркадійович, Гайдаєнко 
Ірина Василівна, Ляшкевич Антоніна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить усі необхідні теоретичні відомості, різноманітні 
вправи, навчальні тексти й завдання до них, ілюстрації, різнорівневі 
завдання на закріплення вивченого матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72002  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить усі необхідні теоретичні відомості, різноманітні 
вправи, навчальні тексти й завдання до них, ілюстрації, різнорівневі 
завдання на закріплення вивченого матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72003  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караман Станіслав Олександрович, Горошкіна Олена Миколаївна, 
Караман Ольга Володимирівна, Попова Людмила Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням філології" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить усі необхідні теоретичні відомості, різноманітні 
вправи, навчальні тексти й завдання до них, ілюстрації, різнорівневі 
завдання на закріплення вивченого матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72004  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів 
з поглибленим вивченням історії" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат 
підручника містить тлумачення основних термінів та понять, 
фрагменти історичних джерел, довідкову інформацію, а також 
завдання та запитання на закріплення вивченого матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72005  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гілецький Йосип Романович, Сливка Роман Родославович, Атаманюк 
Ярослава Дмитрівна, Чобан Роман Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72006  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Наталія Сергіївна, Захарійченко Юрій Олексійович, 
Кінащук Наталія Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Алгебра" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий навчальний матеріал, визначений 
програмою, а також додаткові матеріали: тексти й задачі для мотивації 
навчальної діяльності, приклади з покроковим розв'язанням, корисні 
пам'ятки, цікаві факти тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72007  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Алла Петрівна, Голобородько Вадим Володимирович, 
Крижановський Олександр Феліксович, Єршов Сергій Володимирович 

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Геометрія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить теоретичний матеріал та усні, графічні й письмові 
вправи, підсумкові огляди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72008  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 
Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Інформатика" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з інформатики і містить 
відомості та питання на повторення, теоретичну частину, приклади 
практичного застосування отриманих знань, практичні роботи з 
описом порядку їх виконання, запитання для контролю і 
самоконтролю знань, творчі завдання тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72009  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Віктор Дмитрович, Речич Наталія Василівна, Потієнко 
Валентина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням інформатики" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику реалізовано дворівневість подання теоретичного 
матеріалу: в основному тексті висвітлено необхідний обсяг, визначений 
програмою, а в додатковому - спеціальні рубрики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72010  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гельфгат Ілля Маркович  
 

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   
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Анотація   

У підручнику реалізовано дворівневість подання теоретичного 
матеріалу: в основному тексті висвітлено необхідний обсяг, визначений 
програмою, а в додатковому - спеціальні рубрики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72011  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бар'яхтар Віктор Григорович, Довгий Станіслав Олексійович, 
Божинова Фаїна Яківна, Кірюхіна Олена Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник враховує специфіку третього року навчання фізики й 
містить обов'язкові теоретичні відомості, матеріали для мотивації 
навчальної діяльності, приклади розв'язання типових задач, тематичне 
узагальнення і систематизацію матеріалу, покрокові описи всіх 
лабораторних робіт, завдання для самоперевірки, інформацію про 
практичне застосування фізики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72012  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович, Медвідь Ольга Юріївна, Приходько Юлія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання (обслуговуючі види праці)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник  складається з двох блоків "Технологія виготовлення 
виробів, в'язаних спицями" та "Технологія виготовлення виробів у 
етнічному стилі".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72013  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з історії України для 9 класу відповідно до чинної програми 
з історії України охоплює матеріал від кінця 18 ст. до початку 20 ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72014  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання (технічні види праці)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить достатній обсяг теоретичної інформації, необхідної 
для виконання практичних завдань, передбачених програмою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72015  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремех Тетяна Олексіївна, Пометун Олена Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи правознавства" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника укладено відповідно до чинної програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72016  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слоньовська Ольга Володимирівна, Мафтин Наталія Василівна, 
Вівчарик Наталія Михайлівна, Курінна Наталія Степанівна, Шевчук 
Лариса Тарасівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української 
літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72017  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович, Ковбасенко Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник побудований відповідно до логіки уроків зарубіжної 
літератури і процесу читання та сприйняття художнього твору, що 
відображено у назвах рубрик: "Готуємося до діалогу", "Діалог із 
текстом", "Відлуння". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72018  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелагейченко Микола Леонідович, Біленко Олена Володимирівна 
(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)  "Трудове навчання" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів (обслуговуючі види праці)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти 
та чинній програмі для 12-річної школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72019  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляновська Ніна Равілівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано тексти художніх творів у повному або 
скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-
історичну епоху, про життя і творчість письменників та матеріали з 
теорії літератури.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72020  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильків Ірина Дмитрівна, Кравчук Валентина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи правознавства" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти (2011) та Навчальної програми з 
основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, затвердженої на колегії МОНУ 08.09.2016. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72021  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурнейко Ігор Олегович, Хлібовська Ганна Миколаївна, 
Крижановська Марія Євгенівна, Наумчук Оксана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з історії України для 9 класу відповідно до чинної програми 
з історії України подає навчальний матеріал курсу від кінця XVIII до 
початку ХХ ст. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72022  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морська Лілія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (9-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для учнів дев'ятих класів середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72023  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Василь Ростиславович, Підручна Марія Василівна, Янченко 
Галина Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Алгебра" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний підручник укладений відповідно до чинної програми з 
математики. Його зміст базується на логічно обґрунтованому 
теоретичному матеріалі, історичних повідомленнях про математику і 
математиків, матеріалі задач, який поглиблює і розширює теоретичний 
матеріал.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72024  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Межжерін Сергій Віталійович, Межжеріна Ярослава 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)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний підручник укладений відповідно до чинної програми з 
біології. Його зміст базується на логічно обґрунтованому теоретичному 
матеріалі, історичних повідомленнях про біолоігію і біологів, матеріалі 
задач, який поглиблює і розширює теоретичний матеріал.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72025  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Михайлівна, Дітчук Ігор Львович, Гринюк Тетяна 
Анатоліївна, Смаль Ігор Вікторович, Харенко Іван Миколайович  

 

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)  "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний підручник укладений відповідно до чинної програми з 
географії. Його зміст базується на логічно обґрунтованому 
теоретичному матеріалі, історичних повідомленнях про географію і 
географів, матеріалі задач, який поглиблює і розширює теоретичний 
матеріал.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72026  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березан Ольга Веніамінівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний підручник укладений відповідно до чинної програми з 
хімії. Його зміст базується на логічно обґрунтованому теоретичному 
матеріалі, історичних повідомленнях про хімію і хіміків, матеріалі 
задач, який поглиблює і розширює теоретичний матеріал.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72027  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана Дмитрівна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (9-й рік навчання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник завершує серію навчальних видань, створених для основної 
школи на основі авторської концепції формування учнівської здатності 
до міжкультурного спілкування, що передбачає комунікативну та 
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соціокультурну спрямованість навчального процесу з англійської 
мови, в центрі якого знаходиться особистість учня та його потреби в 
умовах сучасного світу, що глобалізується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72028  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туташинський Василь 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)  "Трудове навчання (технічні види праці)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з трудового навчання призначений для учнів 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72029  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусишин Богдан Іванович, Берендєєв Сергій Олександрович, 
Губань Радим 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)  "Основи правознавства" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з правознавства призначений для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72030  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андерсон Оксана Анатоліївна, Вихренко Марина Анатоліївна, 
Чернінський Андрій Олександрович  

 

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)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної освіти, базової програми та авторської концепції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72031  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Геометрія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить великий різноманітний дидактичний матеріал, 
практичні завдання, завдання в текстовій формі, цікаві матеріали, 
подані в рубриках "Спостерігайте, рисуйте, конструюйте, фантазуйте", 
"Коли зроблено уроки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72032  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Алгебра" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник містить великий різноманітний дидактичний матеріал, 
практичні завдання, завдання в текстовій формі, цікаві матеріали, 
подані в рубриці "Коли зроблено уроки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72033  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням математики" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник містить великий і різноманітний дидактичний матеріал, 
достатню кількість ілюстрацій, оповідань про видатних  
математиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72034  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням математики" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить великий і різноманітний дидактичний матеріал, 
достатню кількість ілюстрацій, оповідань про важливі математичні 
об'єкти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72035  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Анатолій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням хімії" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить приклади розв'язування задач, описи лабораторних, 
демонстраційних, домашніх дослідів, запитання і завдання для 
закріплення теоретичного матеріалу, тестові завдання, відомості про 
видатних вчених.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72036  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаламов Руслан Васильович, Носов Георгій Андрійович, Литовченко 
Олександр Анатолійович, Каліберда Микита Сергійович  

 

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)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової 
і повної загально-середньої освіти та чинної програми з біології для 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72037  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленцов Дмитро Гегемонович, Денисюк Ольга Ростиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дискретна оптимізація кородуючих 
конструкцій з використанням методу ковзного допуску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить два програмних модулі. Перший призначений для 
формування матриць вагових коефіцієнтів, які використовуються в 
другому модулі. У другому модулі здійснюється розв'язання задачі 
математичного програмування за допомогою методу ковзного допуску, 
де критерієм є відносна похибка обчислення функцій обмежень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72038  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаєв Володимир Миколайович, Кадикова Ірина Миколаївна, 
Чумаченко Ігор Володимирович  

 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія стратегічного 
планування та виконання процесів в структурних підрозділах ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результатом роботи програми є автоматизована підготовка файлів із 
персональними дорученнями викладачів для e-mail розсилання та 
генерація електронної форми індивідуального плану роботи  викладача 
із автозаповненням окремих розділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72039  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколайчук Владислав 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 "Days Planner"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка додатка орієнтована на удосконалення програм-
планувальників та введення нового потрібного функціонала, який 
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зможе зацікавити користувачів та дозволить автоматизувати і 
оптимізувати процес складання розпорядку дня, харчування та сну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72040  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефанишин Владислав Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "1-й международый фестиваль монтажников и 
проектантов Install Fest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі йдеться про історію створення 1-го Міжнародного 
фестивалю монтажників та проектантів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72041  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Констянтинович, Артюшенко Віктор 
Владиславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Thermal Deformation of the Cutting Tools" 
("Tool Temperature")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для дослідження впливу швидкості подачі на 
температурні деформації різального інструмента за 
експериментальними даними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72042  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безвершенко Деніс Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Международная федерация стрельбы и силового 
фитнеса. International Shooting Fitness Federation. Правила проведения 
соревнований" ("Правила ISFF")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані правила призначені для організації і проведення заходів зі 
стрільби з використанням спортивного силового обладнання. Можуть 
також використовуватися для підготовки силових підрозділів та як 
загальнофізична підготовка стрільців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72043  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Віталій Михайлович, Симон Юрій Сергійович, Бандура Олег 
Олександрович, Михайленко Роман Володимирович, Носенко 
Олександр Володимирович, Сокрут Волдодимир Миколайович, 
Кондратьєв Ігор Михайлович, Роговенко Марія Михайлівна, Шевчук 
Роман Миколайович, Петрова Ганна Миколаївна, Шумейко Оксана 
Володимирівна, Кумеда Тетяна Андріївна, Стус Вікторія Іванівна, 
Павлишин Олег Володимирович, Підвисоцький Валерій Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Філософія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У представленому курсі реалізується раціональне поєднання 
загальноосвітнього та професійного навчання здобувачів вищої освіти, 
максимальне наближення навчального матеріалу до специфіки 
правоохоронної діяльності. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72044  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антощук Андрій Олександрович, Атаманчук Володимир 
Миколайович, Комаринська Юлія Борисівна, Курилін Іван 
Ростиславович, Мировська Анна Всеволодівна, Патик Леся Леонідівна, 
Пясковський Вадим Валерійович, Самодін Артем Володимирович, 
Пуйко Тетяна Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Особливості розслідування окремих видів злочинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність підручника зумовлена наявними потребами та 
сучасними вимогами практичної діяльності слідчих, прокурорів, суддів 
та співробітників оперативних підрозділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72045  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

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), ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Я вивчаю алфавіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72046  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлюк Оксана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методика конгруентного масажу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72047  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Melissa (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 "Це не любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня написана автором, композитором - Мариною Чеботарь, у 2016 
році. Завершена - у 2017 р. У сучасній пісні мова йде про втрачене 
кохання, минуле, яке вже не повернеш, і залишиться тільки спогад 
любовної історії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72048  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я чекав"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72049  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван 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 "Оцінювання точності позиціонування за 
парою далекомірного обладнання" ("DME/DMEpair")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконує оцінювання доступності наземних радіомаяків далекомірного 
обладнання DME; проводить аналіз пар DME, доступних у певній точці 
повітряного простору, та вибирає оптимальну пару для навігації, що 
забезпечує найвищу точність дотримання лінії положення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72050  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван 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 "Розрахунок доступності та оцінювання 
точності витримування ліній положення за кутомірним обладнанням 
для частини повітряного простору" ("VOR/VORpair)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконує оцінювання доступності наземних радіомаяків кутомірного 
обладнання VOR для певної частини повітряного простору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72051  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван 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 "Оцінювання зони дії радіолокаційних станцій 
аеронавігаційного обслуговування певного повітряного простору" 
("Radar Operational Volume")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За даними збірника аеронавігаційної інформації певної країни дозволяє 
оцінити межі контрольованого повітряного простору, як за кожною 
радіолокаційною станцією, так і окремо за всіма наявними у певному 
регіоні для первинних та вторинних наземних станцій 
радіолокаційного огляду. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72052  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартіян Микола Іванович, Мартіян Андрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Как построить, хорошо работающий, камин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72053  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, складений твір, літературний 
письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція території виробничо-
складської бази під будівництво житлових будинків та складських 
будівель по вул. Качалова, 40 у Солом'янському районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72054  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Олександрович, Дегтярьов Іван Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод кодування деталей типу важелів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод може бути використаний у системах автоматизованого 
проектування верстатних пристроїв та інформаційно-пошукових 
системах вибору верстатних пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72055  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Олександрович, Дегтярьов Іван Михайлович, 
Павленко Іван Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення точності обробки заготовок від 
ступеня гнучкості верстальних пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод може бути використаний у системах автоматизованого 
проектування верстальних пристроїв та інформаційно-пошукових 
системах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72056  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелюстка Марина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
КУЛЬТУРНО-ИCТОРИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ ПСИХОСОМАТИКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В психосоматичну діяльність нами впроваджується арт-терапевтичний 
напрямок в рамках культурно-історичного підходу психосоматики. В 
творі описана структурно-функціональна модель тілесного "Я", 
розвиток видів здібностей при проведенні внутрішнього діалогу з 
тілесним "Я". Впровадження арт-терапевтичного напрямку в 
культурно-історичний підхід психосоматики сприяє розв'язанню 
невирішених задач в галузі психосоматики та проведенню 
психокорекції, з метою вивчення впливу психологічних причин на 
виникнення і розвиток тілесного захворювання м'яким безболісним 
шляхом. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72057  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Геннадій Олександрович, Солтис Любов Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Наукове відкриття "Явище удосконалення турбостатної 
структури вуглецевих волокон, підданих хемо-термо-механічній 
активації, під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено вплив хемо-термо-механічної активації дисперсних 
вуглецевих волокон на їх турбостратну та квазікристаличну структуру 
в умовах модельного фрикційного контролю. Показано, що зміни 
параметрів структури активованих вуглецевих волокон залежать від 
температури кінцевої термообробки та технології отримання волокон, 
а також від часу хімічного, механічного та сумісного впливу термо-
хемо-механічної активації. Сформульовано предмет наукового 
відкриття. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72058  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінін Сергій Іванович, Пілюгін Валентин Олексійович, Підтереба 
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 "Система тестування "Проведення 
самопідготовки і контролю знань студентів третього курсу медичного 
факультету до ліцензійного Міністерського іспиту "Крок 1" (Загальна 
лікарська підготовка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система тестування призначена для контролю знань студентів ВНЗ 
медичного профілю за курсом "Медична біологія". У програмі 
застосовано механізм непередбачуваної зміни послідовності запитань 
та відповідей. Такий підхід унеможливлює використання шаблонів 
послідовності "запитання-відповідь", що часто буває при проведенні 
тестування на паперових носіях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72059  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STATE AND ITS ROLE IN THE POLITICAL SYSTEM 
OF SOCIETY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72060  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72061  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ювсечко Ярослав 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 "POLITICAL PARTIES AND PARTY SYSTEMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72062  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "NATURE AND ROLE OF POLITICS AND POLITICAL 
SCIENCE IN SOCIETY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72063  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "POLITICAL POWER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72064  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72065  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Сергій Володимирович, Баранцев Андрій Юрійович, Діков 
Євгеній Миколайович, Міщерякова Олена Вікторівна, Холод Євгеній 
Леонідович, Мазничко Євгеній Борисович, Водолажська Тетяна 
Олександрівна, Захарчук Аліна Віталіївна, Городнича Любов 
Олександрівна, Гребцова Ірина Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження перспектив 
застосування Інтернет-технологій для забезпечення віддаленого 
доступу до документів Національного архівного фонду, що 
зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві 
України, та довідкового апарату до них"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72066  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

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 "ІСУО. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для структури управлінь та відділів освіти по 
кожному регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72067  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

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 "Особливості метаболічних та адаптаційних процесів у 
білих щурів з активним і пасивним типом поведінки за умов 
моделювання іммобілізаційного стресу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі експериментальних досліджень установлено, що 
інтенсивність, спрямованість та динаміка біохімічних показників і 
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перебіг адаптації за умов іммобілізаційного стресу залежать від 
індивідуально-типологічних особливостей поведінки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72068  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Олександрович, Абраменко Євген Володимирович, 
Дика Олена Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нити судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72069  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Олександрович, Просула Валентина 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 "Желания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72070  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Олександрович, Батир Єлизавета Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Израненная птица"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72071  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Олександрович, Дика Олена Дмитрівна, Абраменко 
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)  Пісня "Новые полости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72072  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Олена 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 "Теоретико-методологічні 
аспекти визначення сутності, особливостей та розвитку трансакцій 
кредитування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено сутність трансакцій  кредитування як сукупність відносин з 
приводу тимчасової передачі прав власності на здійснення дій з 
грошовими або матеріальними активами, що відбувається шляхом 
обміну пучка прав з використання даних активів в поточному періоді 
на право вимоги повернення збільшеної їх вартості через певний час. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72073  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Параметричний підхід подання 
елементів передач зачепленням у середовищі автоматизованого 
проектування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується параметричний підхід до побудови 3D-моделі 
черв'ячного колеса в пакеті Autodesk Inventor із застосуванням 
"параметричної оболонки". Ескізна модель представлена як функція 
основних геометричних параметрів черв'ячного колеса. Проведений 
аналіз та математична обробка довідкових даних дозволили 
скористатися основними геометричними параметрами черв'ячного 
колеса як вихідними при удосконаленні подання черв'ячних коліс для 
виконання їх креслень в пакеті Autodesk Inventor.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72074  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапега Тамара Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Книга для хормейтера "Методичний посібник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга - практичний посібник для керівників хорів, що бажають 
навчити співати в хорі всіх, хто до них звернувся з таким проханням. В 
книзі описані всі шляхи розвитку, які проходить новачок в хорі, 
поступово перетворюючись в професійного виконавця хорових творів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72075  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Катерина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Приключения Пиноккио - песочная анимация "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Вистава, де художник в реальному часі на сцені малює пісочні 
ілюстрації, під музику та текст акторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72076  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віхрецький Леонід Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Система прямих продажів 
мультимедійного контенту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система забезпечує прямі поставки мультимедійного контенту від 
виробника (постачальника) через мережу інтернет безпосередньо 
споживачу шляхом надання можливості перегляду контенту 
споживачем з оплатою після перегляду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72077  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицька Руслана Володимирівна (Лана Новітс)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Насекомые"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча книга з ілюстраціями для дітей від трьох років про веселих 
комах і різні історії, які з ними відбуваються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72078  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимів Дмитро Ярославович  
 

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 "Феномен "Інвестиційного зростання", як 
фундаментальна основа економічного зростання та розвитку 
цивілізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72079  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимів Дмитро Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Загальнодержавна краудфандингова платформа - 
прогресивний субмеханізм для нарощування джерельної бази 
фінансово-інвестиційного потенціалу держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72080  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимів Дмитро Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Всеукраїнське агенство страхування інвестицій 
(ВАСІ), як базова основа економічного виcхідного поступу держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72081  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичне забезпечення оцінки 
якості процесу перевезень автомобільним транспортом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено удосконалений методичний підхід до забезпечення оцінки 
якості процесу перевезень автомобільним транспортом на підставі 
розробленої комплексної оцінки показників якості, до якої включені 
екологічні показники.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72082  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма Сергій Миколайович, Кучина Любов Іванівна, Іванова 
Наталя Анатоліївна, Кучина Катерина Олегівна, Ткаченко Анастасія 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Співпраця бібліотек і музеїв 
Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить інформацію про досвід упровадження проекту 
"Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини", який є частиною 
міжрегіонального проекту "Замінимо мури відкритими вікнами".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72083  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма Сергій Миколайович, Ткаченко Анастасія Володимирівна, 
Кучина Катерина Олегівна, Кучина Любов 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)  Літературно-письмовий твір "Каталог провайдерів освітніх послуг в 
сфері формальної та неформальної освіти дорослих Запорізького 
регіону"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання є практичним джерелом структурованої інформації про 
можливості навчання для різних категорій дорослих, а також 
дослідників андрагогічної проблематики Запорізької обл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72084  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Монографія "Система відкритої освіти дорослих: теоретико-
методологічні засади проектування і функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія висвітлює спектр проблем і питань, пов'язаних із 
вивченням систем відкритої освіти дорослих і теоретико-
методологічними засадами їх проектування і функціонування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72085  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузін Олександр 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 - "Спортивно-розважальний захід Кубку 
Незалежності України з напівмарафону та легкоатлетичний пробіг 
"ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ" "VYSHYVANKA RUN" ("ЗАБІГ У 
ВИШИВАНКАХ". "VYSHYVANKA RUN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція заходу - "ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ". "VYSHYVANKA 
RUN" розкриває мету, програму проведення змагань, навчань і 
технічне забезпечення бігунів, нагородження учасників та 
інформаційну підтримку свята. Забіг у вишиванках - свято культури 
українського народу та спорту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72086  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Баранник Мар'яна Олександрівна, 
Стороженко Ігор Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення природи та параметрів газу 
методом стоячих хвиль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для моделювання процесів розповсюдження 
звукових хвиль у газах. Користувачу пропонується виміряти довжину 
хвилі як відстань між мінімумами амплітуди на декількох частотах та 
при декількох значеннях температури газу. Частоту та температуру 
користувач має змогу встановити самостійно. Після чого дані 
вносяться в таблиці у програмі, вираховується довжина хвилі та 
малюються калібрувальні графіки, за якими користувач має змогу 
визначити газ та обчислити параметри та характеристики цього газу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72087  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Ніколенко Алла Євгеніївна, Філоненко 
Наталія Юріївна, Носов Сергій 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 "Опросник "Оценка и прогнозирование 
реформ в сфере охраны психического здоровья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою опитувальник, в якому запропоновані питання, 
що стосуються оцінки та прогнозування психіатричної допомоги та 
психічного здоров'я населення в сучасних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72088  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Правила гри "Футшотбол" (уточнені)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72089  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Ася Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розпізнавання образів запахів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє за вихідними сигналами сенсорів "електронного 
носа" побудувати візуальні образи запахів зразків з метою їх 
ідентифікації та встановлення відмінностей в складі газової фази.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72090  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

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 "Охрана, отмена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72091  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72092  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліщевська Ірина Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект "Положення про Міжнародний 
театральний фестиваль камерних театрів AndriyivskyFest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72093  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устеленцева Ірина Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового фільму "СУДНИЙ ДЕНЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про священника, його сестру та її сина, про продавця і 
вантажника, про бабцю і повію. Їхні долі переплітаються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72094  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпара Валентина Ігорівна  
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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)  Передпроектні пропозиції "Будівництво житлового будинку з 
пожежним депо за адресою: вул. Петра Радченка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Житловий будинок 25-поверховий з вбудованими приміщеннями 
пожежного депо розміщується на вулиці Петра Радченка. 
Трапецієвидна форма плану будинку дозволяє раціонально 
використовувати ділянку під будівництво з площею на поверсі 800 м2, 
що забезпечить необхідну інсоляцію житлових приміщень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72095  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блінов Кирил Сергійович (Кіріл Лір)  
 
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 "Young"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72096  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блінов Кирил Сергійович (Кирил Лір)  
 
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 "Зарево мысли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72097  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєв Павлов Борисович, Пурцеладзе Катерина Анатоліївна  
 

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)  Музична збірка "Меландіа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72098  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Микола Іванович  
 

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)  Складений твір "Етикетки та інструкції лікарського засобу 
"Тивортин" (Tivortin)" ("Етикетки та інструкції лікарського засобу 
"Тивортин" (Tivortin)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72099  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Микола Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Етикетки та інструкція лікарського засобу 
"Реосорбилакт" (Reosorbilakt)" ("Етикетки та інструкція лікарського 
засобу "Реосорбилакт" (Reosorbilakt)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72100  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Микола Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Етикетка та інструкції лікарського засобу "Латрен" 
(Latren)" ("Етикетка та інструкції лікарського засобу "Латрен" 
(Latren)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72101  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Сценарій до повнометражного фільму по мотивам одноіменного 
роману "Рятувальники поганців-правила іншого світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Учениця четвертого класу через свій поганий характер привертає 
увагу злої чаклунки, яка заманює її в інший світ.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72102  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник містить матеріали: "Вода. Розчини", "Хімічні реакції", 
"Найважливіші органічні сполуки", практичні роботи, лабораторні 
досліди, вправи, завдання для домашнього експерименту, матеріал для 
допитливих, словник термінів, предметний покажчик, список 
літератури для учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72103  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлап Костянтин Анатолійович, Харлап Ольга Анатоліївна, 
Одарченко Роман 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 "Програмне забезпечення для розрахунку 
мережі LTE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма розроблена з метою покращення умов проектування 
мережі  LTE, вивчення характеристик та побудови базових станцій на 
місцевості різного типу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72104  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганова Вікторія Анатоліївна (Корольова Вікторія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір, 
фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Всюди-королева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72105  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стужук 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 (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72106  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія дослідження ефективності логістичних 
систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено загальнотеоретичний, теоретико-прикладний, аналітичний, 
концептуально-методологічний та прикладний блоки дослідження 
ефективності функціонування логістичних систем у 
зернопродуктовому підкомплексі АПК.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72107  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Етапи еволюції трансакційних витрат у інституційній 
структурі логістичної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено формування та природу виникнення трансакційних витрат 
та їх значимість у реальних економічних системах. Проведене 
дослідження адаптує положення теорії трансакційних витрат щодо їх 
еволюційного розвитку в логістичних системах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72108  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Передумови синергетики ефекту логістичних 
функцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідженню природи синергетики передували ретроспективний 
аналіз даного поняття, а також з'ясування основних закономірностей 
поведінки систем у точках біфуркації як початку їх якісних 
трансформацій і еволюційних альтернатив подальшого розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72109  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Періодизація розвитку логістики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено еволюційний процес переходу логістики із військової сфери 
в економічну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72110  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Зміст дефініції "територіально-збалансована система 
управління відходами"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

334 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено зміст та базові елементи територіально-збалансованої 
системи між параметричними характеристиками генераторів відходів 
та потенціалом утилізаційних потужностей у межах територіально-
адміністративних утворень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72111  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Засадничі принципи формування територіально-
збалансованих систем управління відходами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані принципи є складовою екологічної доктрини 
формування територіально-збалансованих систем поводження з 
відходами, що створює потужний теоретичний базис для якісних 
перетворень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72112  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Позиціонування трансформаційних і трансакційних 
витрат у логістичних системах зернопродуктового підкомплексу АПК"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З'ясовано природу виникнення трансакційних витрат та їх значимість 
у реальних економічних системах. Вказано на необхідність 
ідентифікації всіх витрат з метою розробки заходів щодо їх мінімілізації 
до рівня найкращих світових показників логістичної складової у 
вартості зерна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72113  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погребний Валерій Данилович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей 
"Вступний курс математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику викладений матеріал вступного курсу математики для 
студентів математичних спеціальностей. Посібник призначений для 
забезпечення самостійної роботи студентів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72114  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стас Хлавнович (псевдонім), Лада Деніз (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій естрадної вистави "Танго безумного времени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сценарій естрадної вистави театру російського кабаре 
"Богема", який складається із шести блоків (в двох відділеннях) 
діалогових і музично-пісенних реприз, з елементами мелодекламацій і 
пісень, з включенням творів М. Цвєтаєвої, А. Ахматової, І. Сєвєряніна 
та ін. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72115  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шамровський Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень з включенням слова "DIMED"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірку із 24 графічних зображень з включенням 
оригінально накреслених словосполучень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72116  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоченко Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Припринт "Оцінка та напрями розвитку експортного потенціалу 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72117  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Андрійчук Тетяна Ростиславівна, 
Бабенюк Юрій Дем'янович, Войціцький Володимир Михайлович, 
Давиденко Анатолій Васильович, Рибальченко Володимир 
Корнійович, Скопенко 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)  Підручник "Біохімія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біохімія : підручник / Л.І. Остапченко,  
Т.Р. Андрійчук, Ю.Д. Бабенюк та ін. / За ред. Л.І. Остапченко - К. : 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. - 796 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72118  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Володимир Корнійович  
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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)  Навчальний посібник "Физиология и биохимия пищеварения 
животных и человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72119  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлов Віктор Михайлович, Павлов Сергій Сергійович, Бабійчук 
Ірина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Збірник листівок з питань дій населення в умовах 
особливого періоду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник листівок з питань дій населення в умовах особливого періоду є 
наочним матеріалом, який доводить до відома населення як діяти під 
час: виявлення підозрілого предмета; бойових дій, які проходять 
далеко від дому; обстрілу зі стрілецької зброї; артилерійського 
обстрілу; захоплення терористами транспорту; захоплення у 
заручники; евакуації; знаходження у натовпі; вміст тривожної валізи. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72120  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусаревич Андрій Петрович, Новохацький В'ячеслав Олександрович, 
Попов Володимир Станіславович, Пудова Тетяна Юріївна, Перевозник 
Олександр Петрович, Петрущенко Дмитро Петрович, Голуб Ігор 
Павлович, Кацан Роман Григорович, Кухтін Сергій Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр територіальної громади"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

338 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням програми є забезпечення органів реєстрації, на які 
покладені функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/ 
перебування фізичних осіб на території м. Києва, засобами 
автоматизації процесів формування та ведення реєстру територіальної 
громади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72121  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коленко Юлія Геннадіївна  
 

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 "сучасний підхід до лікування лейкоплакії слизової 
оболонки ротової порожнини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72122  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рачин (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)  Збірник віршів "Кожаный мешок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72123  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плотник Світлана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Крик души подростка..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Незрозуміле життя і приховані переживання підлітка. Це божевільне 
перше кохання, нестерпна школа, насильство від оточення, зрада і 
невідомість підривають мозок, до божевілля. Де шукати допомогу? А 
варто взагалі жити? Чи зможу  я сам вирішувати свої проблеми? Як 
правило, про саме болюче і глибоке не говорять. Ця книга - виняток, 
ми торкнемося найпотаємнішого, душі наших дітей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72124  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщук Іван Іванович, Аніскін Ігор Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового багатосерійного фільму "Мій дід"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є сценарієм ігрового багатосерійного фільму для кіно і 
телебачення, що розповідає про стосунки між людьми - членами однієї 
родини. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72125  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Підвал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На початку військового конфлікту на Донбасі журналіст Пилип 
потрапляє у полон до сепаратистів. Його разом з іншими полоненими 
закривають "на подвалє".  У тісній камері Пилип стикається з людьми 
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із різними поглядами на життя та ситуацію в країні. Але найбільший 
резонанс викликає поява серед полонених одного з сеператистів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72126  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Зозуля Андрій Іванович, Боброва Валентина 
Іванівна, Шекера Олег Григорович, Вороненко Юрій Васильович, 
Слабкий  Геннадій Олексійович, Медведовська Наталія Василівна, 
Ганджа Тетяна Ігорівна, Іващенко Олег Васильович, Орел Владислав 
Васильович, Марков Юрій Іванович, Максименко Михайло 
Васильович, Супрун Алла 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)  Навчальний посібник "Актуальні питання медицини невідкладних 
станів у практиці сімейного лікаря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Актуальні питання медицини невідкладних станів у 
практиці сімейного лікаря : Навчальний посібник для лікарів-інтернів 
і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / 
Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Зозуля І.С., та ін. ; за ред.  
Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери,  І.С. Зозулі. - К. : Видавець  
Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. (Серія "Сімейна медицина") 

 

Анотація   

Висвітлює вибрані питання з медицини невідкладних станів, які 
зустрічаються в практиці сімейного лікаря: кардіогенний шок, 
коматозні стани, закрита травма живота, гострі порушення мозкового 
кровообігу, серцево-легенева реанімація.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72127  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович, Ганджа Тетяна Ігорівна, Іващенко Олег 
Васильович, Боброва Валентина Іванівна, Слонецький Борис 
Іванович, Орел Владислав Васильович, Марков Юрій Іванович, 
Максименко Михайло Васильович, Зозуля Андрій Іванович, 
Вербицький Ігор Володимирович, Набухотний Петро 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)  Навчальний посібник "Медицина невідкладних станів" Збірник 
тестових завдань"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зозуля І.С., Боброва В.І., Слонецький Б.І., Ганджа Т.І., 
Іващенко О.В., Орел В.В., Марков Ю.І., Максименко М.В., Зозуля А.І., 
Вербицький І.В., Набухотний П.Ф. Медицина невідкладних станів : 
навчальний посібник для лікарів медицини невідкладних станів, 
слухачів інших спеціальностей / Зозуля І.С., Боброва В.І., Слонецький 
І.І. та інші. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013. - 248 с. 

 

Анотація   

Збірник тестових завдань включає тестові завдання з багатьох 
медичних спеціальностей: хірургія, терапія, кардіологія, неврологія, 
нейрохірургія, травматологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, 
токсикологія, анестезіологія і реанімація, урологія, офтальмологія, 
організація служби екстреної медичної допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72128  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошея Олексій Вікторович, Скоб'як Дмитрій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова 
компанія" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Уніфікована база обліку, обробки, систематизації та 
збереження даних про споживачів природного газу - юридичних осіб 
"RGC-Industry" категорій: промисловість, бюджетні установи, ТКЕ-
населення, ТКЕ-бюджет, релігійні організації, фізичні особи-
підприємці, громадські формування та інші господарюючі і не 
господарюючі суб'єкти, яка упорядкована за взаємопов'язаними 
ідентифікуючими відомостями про найменування, код ЄДРПОУ, номер 
свідоцтва про державну реєстрацію споживача, реквізити договору, 
адресу об'єкта, особовий рахунок, засоби вимірювальної техніки 
(прилади обліку, пломби), тип газоспоживаючого обладнання, 
оперативний та фактичний облік споживання природного газу, суми 
нарахувань та історію проведення розрахунків" ("База даних "RGC-
Industry")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних є сукупністю динамічних даних про споживачів природного 
газу - юридичних осіб. Програма створена для удосконалення 
механізму збирання, обліку та зберігання актуальної інформації на 
основі узагальнення багаторічного досвіду роботи спеціалізованих 
компаній на ринку природного газу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72129  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Контрразведчик-6. Спецслужбы против мафии" 
("Контрразведчик-6")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця повість продовжує серію "Контрразведчик", відому раніше 
опублікованими книгами "Операція "Кольчуга", "Кінець операції 
"Кольчуга", "Кольчуга", "Біля обриву" та іншими. У новій книзі 
йдеться про боротьбу мафіозних структур за володіння психотропною 
зброєю та їх протистояння зі спецслужбами деяких країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72130  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Мені ніхто не сказав"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Віра і Андрій переїжджають з міста у невелике село в Карпатах, 
тікаючи від реальності, яка все одно їх не відпускає. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72131  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

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 "Серденько моє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72132  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поденщикова Надія Андріївна  
 

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 "Політологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичне видання охоплює широкий спектр 
політологічних проблем, викладених у визначеннях, схемах, 
класифікаціях, акцентуючи увагу на пізнанні сутності феномену 
політики, закономірностях політичного розвитку суспільства, його 
демократичних аспектах, співвідношенні політичної практики з 
мораллю та етикою, специфіці реалізації політичних інтересів, 
різноманітних явищах політичного життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72133  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова 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)  Підручник "Інтелектуальний бізнес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено основні теоретико-методичні засади інтелектуального 
бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкрито 
сутність та специфіку інтелектуальних продуктів; надані методичні 
підходи для управління інтелектуальним бізнесом, визначення 
політики ціноутворення та джерел фінансування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72134  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жалоба Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 
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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 "AWUT (АБС, подсистема: Анализ переводов 
Western Union)" ("AWUT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах, а саме для формування взаєморозрахунків і 
звітності по послузі грошові перекази Western Union. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72135  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинський Макисм Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МВК (АРМ "Міжбанківське кредитування)" 
("МВК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах з метою здійснення формування, обробки, 
зберігання інформації по кредитних банківських операціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72136  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинський Макисм Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pravex-Money+ (АРМ "Pravex-Money/CKC-2 
(Oracle)")" ("Pravex-Money+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах з метою здійснення переказу грошових 
коштів в національній та в іншій валютах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72137  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TransMaster GW АРМ "TransMaster - Pravex-
Money)" ("TransMaster GW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах з метою обробки і обслуговування 
зарплатних проектів, банкоматів, систем еквайрингу та інших 
грошових операцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72138  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербуха Павло Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Phonebook (Телефонний довідник)" 
("Phonebook")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах. Програма призначена для пошуку контактів 
співробітників, синхронізації зв'язку списку співробітників із системи 
управління персоналом з АБС банку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72139  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинський Макисм Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 
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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 "Black-List AML (Підсистема для роботи з 
"Чорними списками")" ("Black-List AML")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах. Програма дозволяє виконувати пошук по 
чорних списках ДКФМ і списках WORLDCHECK. Завантаження 
чорних списків ДКФМ виконується користувачем шляхом скачування 
файлу з сайта ДКФМ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72140  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинський Макисм Олександрович, Ярошенко Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MVRU-SWIFT (АРМ "МВРУ - SWIFT 
(Oracle)")" ("MVRU-SWIFT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах з метою здійснення по SWIFT операцій в 
міжнародній міжбанківській системі передачі інформації та здійснення 
платежів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72141  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербуха Павло Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ODB-ORACLE (АБС, Операційний день 
банку)" ("ODB-ORACLE")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір призначений для використання в сучасних банківських системах, 
організаціях та установах. Програма "ODB-ORACLE" є системою для 
накопичення, обробки, збереження та передавання даних та інформації, 
а також для інших операцій в банківській системі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72142  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманська Вікторія Григорівна  
 

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)  Монографія "Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК України"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено проблемні аспекти функціонування ринкових 
відносин у бурякоцукровому підкомплексі АПК України на сучасному 
етапі його розвитку та розроблено рекомендації щодо стабілізації 
цукрового виробництва в умовах глобальних змін зовнішнього 
середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72143  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Телятник 
Максим Сергійович, Подольська Аліна Олегівна, Вітко Максим 
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)  Програмний продукт "Комп'ютерний 3 D тур музеєм ПАТ 
"Крюківський вагонобудівний завод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання комп'ютерних інформаційних систем в сучасному 
туристичному Інтернет-просторі є важливим фактором для розвитку 
сучасної туристичної інфраструктури будь-якого музею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72144  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поденщикова Надія Андріївна  
 

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 "Шлях до Істини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка - це штрихове окреслення в оповіданнях та есе трансформацій-
ного руху України в нові форми буття через порушення проблеми 
вибору загальної парадигми розвитку, ілюстрація гострих соціально-
політичних протиріч та конфліктів і пошук відповідей на питання про 
їх причини та наслідки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72145  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гроза Ельвіра Павлівна, Литвинова Віра Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Буквар" підручник для учнів підготовчого, 1 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 91)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72146  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбіда Світлана Вікторівна, Несен Галина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 91)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72147  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Максимець Денис 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 "Експериментальне визначення піддатливості 
конусних з'єднань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній статті розглядаються конічні з'єднання наступних 
типорозмірів: конус Морзе № 2 і 3 та конус ISO 7/24 № 1:1,5 та 2. При 
роботі до інструмента прикладається навантаження, яке в загальному 
випадку можна представити у вигляді направлених сили і моменту на 
кінці оправки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72148  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестор Василь Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Три кринички" фольклорно-етнографічне свято"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щороку на хуторі Широкий Киселецької сільської ради села Гробище 
вже вшосте проводиться традиційно фольклорно-етнографічне свято 
"Три кринички". Це свято отримало таку назву нещодавно. Адже 
понад десять кілометрів гірською дорогою приведуть справді до трьох 
життєвих джерел, що зливаються воєдино.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72149  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anesty (псевдонім), Ruzhynski (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 "Зрадливе кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72150  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anesty (псевдонім), Ryzhynski (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня " Betrayal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72151  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Шевчик Юрій Віталійович, Жорноклей 
Іван Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного розважального проекту про подорожі "Все 
дороги ведут в Рим"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синопсис, створений для постановки розважальної та пізнавальної 
телевізійної передачі про подорожі, що містить стислий опис дій 
учасників, оформлення, правила та схему їх участі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72152  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного проекту "Выбор Вслепую"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій створенний для постановки телевізійної передачі, що містить 
детальний опис дій учасників з додаванням обраних і декоративних 
елементів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72153  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного проекту "Выбор Вслепую"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синопсис, створений для постановки розважальної телевізійної 
передачі, що містить стислий опис дій учасників, оформлення, правила 
та схему їх участі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72154  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халецький Євгеній Валентинович, Подольський Ігор 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 "Legal alarm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це інструмент оперативної адвокатської допомоги при проблемах з 
правоохоронними органами. Додаток містить ряд безкоштовних порад 
та інструкцій, які допоможуть захистити свої права під час обшуку, 
допиту, затримання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72155  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорчук Мирослав Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Золотий шанс. Антологія успіху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72156  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежура Нінель Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "УСПІШНА ОСОБЛИВІСТЬ - РОЗВИНЕНЕ 
СУСПІЛЬСТВО - МІЦНА ДЕРЖАВА" для учнів 8-11 класів, для 
студентів училищ, коледжів, ВНЗ, для людей працездатного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двигуном будь-якої цивілізації є внутрішній потенціал людини. І в тих 
країнах, де приділяється велике значення розвитку людського 
потенціалу та надаються для цього всі умови, відбувається постійний 
прогрес у всіх напрямках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72157  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

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  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Артемко та Королева Щурів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоський переклад українською мовою казки "Тёма и Крысиная 
Королева" присвячений матері автора. В творі розповідається про 
життя хлопчика в розформованому військовому містечку та його 
пригоди в підземному царстві, де живуть щурі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72158  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Анжела Борисівна, Малий Володимир Валентинович  
 

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 "Методики маркетингової оцінки ефективності та 
активності стейкхолдерів фармацевтичного ринку в соціальних медіа: 
науковометодичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72159  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Віктор Вікторович, Кульчицький 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "МАСТЕР 
КЛАСС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72160  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Художньо-документальна повість "АФГАНСКИЙ РАЗЛОМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72161  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Три основных закона и три правила в медицине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Не дивлячись на величні наукові досягнення в технологіях 
діагностування та лікування хвороб, наявність у медицині 
різноманітних наукових течій та "шкіл", в ній дотепер існують деякі 
прогалини. Автор пропонує новий погляд на роль та значення 
лімфатичної системи та взаємозв'язок кровоносної, лімфатичної та 
нервової систем в організмі людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72162  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Володимир Володимирович, Літинський Макисм 
Олександрович, Жалоба Наталія Іванівна, Щербуха Павло 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-
БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LGW" (Шлюз між АБС - Pravex-Money)" 
("LGW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сучасних банківських 
системах, організаціях та установах, а саме для інтерфейсу між 
сателітами прикладними системами і ядром банківської системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72163  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинський Макисм Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-
БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Credits-ORACLE" (АРМ "Кредити")" 
("Credits-ORACLE")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сучасних банківських 
системах, організаціях та установах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72164  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербуха Павло Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-
БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Operator e-mail" (Оператор електронної 
пошти)" ("Operator e-mail")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сучасних банківських 
системах, організаціях та установах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72165  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинський Макисм Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-
БАНК" 

 

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 "RNB" (АРМ "Отчетность НБУ" (RNB)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сучасних банківських 
системах, організаціях та установах з метою створення і надання 
звітності та інформації для іншої банківської установи, зокрема для 
Національного банку України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72166  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербуха Павло Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-
БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BI-Publisher Reports  (Внутрішня та 
операційна звітність)" ("BI-Publisher Reports")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сучасних банківських 
системах, організаціях та установах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72167  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ренський Олексій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-
БАНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SEB (АРМ "Клієнт-Банку  - Pravex-Money")" 
("SEB")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сучасних банківських 
системах, організаціях та установах з метою ведення довідників, 
клієнтів та їх послуг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72168  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корбут Лариса Миколаївна, Дейнега Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Контрольные 
тесты "Лексика. Грамматика" по вводно-грамматическому курсу 
дисциплины "Русский язык как иностранный"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені тести - багатоваріантні завдання по підбору правильного 
варіанта відповіді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72169  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корбут Лариса Миколаївна, Дейнега Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "контрольные 
лексико-грамматические задания по вводно-грамматическому курсу 
дисциплины "Русский язык как иностранный"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Контрольні лексико-граматичні завдання з вводно-фонетичного курсу 
російської мови як іноземної розроблені до навчального комплексу 
"Глобус"(Частина І): практичний курс з російської мови для 
початківців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72170  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монгарова Юліана Євгеніївна  
 

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 "Прогамне забезпечення для кількісної оцінки 
якості йоду об'єктно-орієнтованих програмних проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72171  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монгарова Юліана Євгеніївна, Монгарова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок колеса на міцність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма визначає напруження в кожній розрахунковій області.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72172  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєнєжніков Сергій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Філософські засади трансгуманізму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлені основні філософські засади трансгуманізму та 
осмислення місця і ролі людини майбутнього у світі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72173  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовець Олексій Миколайович, Рубан Наталія Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

359 

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 у студентів 
інженерного профілю умінь розв'язувати творчі завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі запропонована методика з модернізації існуючих об'єктів на 
основі відомого закону, за яким працює об'єкт, що вдосконалюється, не 
вдаючись до експериментальних досліджень, на прикладі засобів 
вимірювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72174  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепоренко Наталія Іванівна, Пересипкіна Тетяна Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне 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 впровадження методичних документів 
у практичну охорону здоров'я (NEDRA)" ("NEDRA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою програми є упорядкування всіх інноваційних розробок 
наукового закладу, формування пропозицій для впровадження у 
лікувально-профілактичних закладах та можливість контролю 
зворотнього зв'язку впровадження наукової продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72175  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Володимир Валерійович, Журба Яніна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, музичний твір без тексту, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний підручник "Підручник джазового вокаліста (джазові 
обробки популярних пісень для вокалу з фортепіанним супроводом. 
Посібник з імпровізації скетом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка джазових обробок популярних пісень з фортепіанним 
акомпанементом, яка призначена для учнів старших класів музичних 
шкіл, а також студентів музичних коледжів та університетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72176  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маландій Даніїл Михайлович, Смоляр Юрій Юрійович, Головко Олег 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронні торги та документообіг 1.2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72177  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страхов Сергій Олегович  
 

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-публіцистичний твір "Киев не пропадет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для широкого загалу читачів. У творі відображено 
початок формування у період 70-80-х років в місті Києві соціально-
економічної еліти кримінальних талантів у сферах бізнесової та 
торгівельної діяльності в умовах загниваючого соціалізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72178  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система криптовалюти "Y-coin" ("Y-coin")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72179  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Олег 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 "Система криптовалют "АСТ-Coin" ("АСТ-
Coin")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72180  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молошок В'ячеслав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Superslava"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли 19 пісень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72181  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ургалієва Зауреш Шахзаратівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Музично-драматичний твір, створений для сценічного 
показу та його постановки під назвою "Музична казка "Маленький 
принц"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72182  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клозе Артур Пйотр, Федченко Олег Михайлович, Кухіанідзе Арчіл 
Малхазович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Мисливці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72183  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітков Василь Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для виконання самостійних робіт 
з дисципліни "Експлуатація блоково-модульних МТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою методичних вказівок можна визначити: принципи 
використовування модульної побудови енергетичних засобів та 
сільськогосподарських машин в процесі розробки та конструювання 
нових блоково-модульних агрегатів і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72184  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

363 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носач Леонід Зіновійович  
 

Повне ім'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 "Ескіз Золотої монети БОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72185  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітков Василь Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для виконання лабораторних 
робіт з дисципліни "Експлуатація блоково-модульних МТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою методичних вказівок можна визначити: принципи 
використовування модульної побудови енергетичних засобів та 
сільськогосподарських машин в процесі розробки та конструювання 
нових блоково-модульних агрегатів і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72186  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трунова Ірина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний посібник "Практикум з обліку та аналізу технічного 
стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 
електропередачі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний посібник у форматі pdf з посиланнями на закладки 
містить прикріплені файли для розробки комп'ютерної програми 
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визначення технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ 
в Microsoft Excel і тестів для перевірки отриманих теоретичних знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72187  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Кубарєва Інна Валеріївна, Красуля 
Оксана 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)  Методичні рекомендації "Науково-методичні підходи до формування 
локального формуляру багатопрофільного лікарняного закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено практичну доцільність обґрунтування науково-методичних 
підходів до формування локального формуляру ЛЗ у 
багатопрофільному лікарняному закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72188  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубарєва Інна Валеріївна, Демянік Карина 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)  Методичні рекомендації "НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТАНУ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У 
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації для учбових занять надають дослідження 
показників поширеності та захворюваності сільського населення 
України, а також аналіз ФЗ сільського населення з використанням 
інтегрованого клініко-економічного аналізу (КЕА) з подальшим 
обґрунтуванням методичних підходів до удосконалення асортименту 
ЛЗ в аптечних закладах сільських регіонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72189  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Кубарєва Інна Валеріївна, Кононенко 
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)  Методичні рекомендації "Соціально-правові основи фармацевтичного 
забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами 
для планової вакцинопрофілактики дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У медичних рекомендаціях представлені дослідження сучасних підходів 
до проведення планової імунізації дітей в країнах зарубіжжя та Україні 
з подальшим визначенням можливих шляхів удосконалення 
вітчизняної системи імунізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72190  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Ярослав Миколайович, Пелещишин Микола Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "УКРОП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку даних по цілі підрозділами 
артилерії з урахуванням топогеодезичної, метеорологічної та 
балістичної підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72191  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примаченко Марія Оксентіївна  
 

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 творів примітивного 
мистецтва Примаченко Марії Оксантіївни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 476 творів образотворчого мистецтва, а саме 469 
картин та 7 творів декоративного розпису.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72192  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Марат Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система моніторингу, 
управління і диспетчеризації транспорту Intranso"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для підрахунку пасажирів в транспорті, основним 
принципом якої є робота системи з підрахунку кількості людей, які 
проходять під відеокамерою, встановленою над пасажирськими 
дверима транспортного засобу, на основі програмного аналізу 
відеопотоку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72193  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євгеній Юхниця (псевдонім), Шевчишин Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Короткометражний фільм "Фарты и 
порочности писатель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72194  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович, Осадча Ярослава Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я б написала тисячі рядків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72195  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

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)  Обробка твору "Птичка невеличка по полю літає"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72196  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катунін Олександр Володимирович, Кирейко Тарас Віталійович  
 

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 "Мандрівник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72197  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгадзе Едуард Анзорович, Алєксєєва Даріна Юріївна  
 

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 "Кохання моє, земле моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72198  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

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 "Снова одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72199  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

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 "Мы никогда не узнаем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72200  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Без меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72201  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

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 буду твоей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72202  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

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 "Прощальный поцелуй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72203  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купко Ілона Володимирівна (Anoli Rich)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Хое Хое"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72204  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купко Ілона Володимирівна (Anoli Rich)  
 

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 "Екс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72205  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купко Ілона Володимирівна (Anoli Rich)  
 

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 "Девочка лета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72206  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купко Ілона Володимирівна (Anoli Rich)  
 

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 "Опа, опа, тише, тише"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72207  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталья Пересвет (псевдонім), Владимир Пересвет (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), літературний 
письмовий твір белетристичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Цивілізація без канікул"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72208  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталья Пересвет (псевдонім), Владимир Пересвет (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), літературний 
письмовий твір белетристичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Лисята путешественники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72209  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісітов (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 "Храмь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить вірші і пісенні тексти відомого в колах шанувальників 
пісенної поезії поета і композитора А. Бісітова, а також розділи 
інтерв'ю, відгуків та світлин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72210  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко 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 "Електронна система підтримки прийняття 
рішень на базі знань (ЕСППР)"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ЕСППР створюються он-лайн тести, які об'єднуються в он-лайн 
консультації. Он-лайн тестом є база даних, що містить тексти запитань, 
відповідей і результатів тестування, які відображаються візуально на 
екрані у вигляді таблиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72211  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хан Володимир Олегович, Конанець Ірина 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 "Прикладне програмне забезпечення 
"Біометричні дані" для роботи із внутрішнім паспортом (ID карткою) 
громадянина України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує авторизований доступ користувача програмного 
продукту до Єдиної інформаціно-аналітичної системи управління 
міграційними процесами Державної міграційної служби та надає 
можливість використання через єдине меню окремих прикладних 
програм. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72212  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко 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 "Білінг система НОРЕBILLING" 
("НОРЕBILLING" (ХОПЕБІЛІНГ))  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72213  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туркін Геннадій 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)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Цілющі стільникові 
піраміди "Сота РА" ("Стільникові піраміди "Сота РА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72214  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Валентина 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)  Навчальний посібник "Інтерактивні методи при вивченні навчальної 
дисципліни "Методологія науково-дослідної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косенко В.М. Інтерактивні методи при вивченні 
навчальної дисципліни "Методологія науково-дослідної роботи" : навч. 
Посібник / В.М. Косенко. - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 92 с. 
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Анотація   

Навчальний посібник орієнтований на підготовку медичних сестер-
бакалаврів  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72215  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Надія Василівна, Тімохіна Лілія Сергіївна  
 

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)  Кишеньковий довідник "Публічні закупівлі для чайників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кишеньковий  довідник складається  з  простих для розуміння будь-
якому користувачу системи статей, об'єднаних темою публічних 
закупівель. Кишеньковий довідник використовуватиметься всіма 
учасниками сфери публічних закупівель: замовниками, 
постачальниками та громадськими активістами в електронній системі 
закупівель Прозоро.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72216  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черчата Анжела Олексіївна, Поповиченко 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)  Твір наукового характеру "Методика обґрунтування управлінських 
рішень щодо забезпечення цільового рівня результативності та 
ефективності операційних бізнес-процесів будівельного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі, з метою кількісного обґрунтування процедури вдосконалення 
стану бізнес-процесів підприємства пропонується методичний 
інструментарій, який ґрунтується на комплексному застосуванні 
процесного та логістичного підходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72217  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Марія Олександрівна, Давидов Олексій Віталійович  
 

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 "Геологія". Робочий зошит для лабораторних 
занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить лабораторні заняття з курсу геоморфології. Завдання 
лабораторних занять містять статистичний матеріал, методичні 
поради, що дозволяє студентам оволодіти всіма необхідними знаннями 
та навичками, передбаченими правилами дисципліни і освітньо-
кваліфікаційною програмою підготовки студента-географа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72218  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Олексій Віталійович, Зінченко Марія 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 "Геоморфологія". Робочий зошит для 
лабораторних занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить лабораторні заняття з курсу геоморфології. Завдання 
лабораторних занять містять статистичний матеріал, методичні 
поради, що дозволяє студентам оволодіти всіма необхідними знаннями 
та навичками, передбаченими правилами дисципліни і освітньо-
кваліфікаційною програмою підготовки студента-географа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72219  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Гімназія. 61"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72220  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буринська Ніна Миколаївна, Величко Людмила 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)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72221  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Ніна Борисівна, Ярмолюк Алла Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник повною мірою відповідає чинній програмі й Державному 
стандарту базової й повної загальної середньої освіти, спрямований на 
розв'язання завдань, передбачених цими документами, ґрунтується на 
засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 
підходів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72222  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпара Валентина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект архітектурного твору "Передпроектні пропозиції "Будівництво 
житлового будинку з вбудованим супермаркетом по вул. Бударіна, 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Будинок розміщується на Петропавлівській Борщагівці в 
Святошинському районі міста Києва. 2-секційний будинок 15 та 9 
поверхів Г-подібної форми, до якого примикає 2-поверхова будівля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72223  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікін Олег Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механизм управления сознанием сновиденения - 
гарантия жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72224  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікін Олег Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правда о вселенной, которой нет. Или жизнь по имени 
"Пространство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72225  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яріш Ярослав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового кінофільму "Стефа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події відбуваються в Україні у 1942 році. Стефа - молода жінка, член 
Українського Опору. У її село прибувають нацисти для проведення 
каральної операції, а Стефа мусить зірвати їхні плани. Отож, молода 
жінка вступає у нерівну боротьбу з окупантами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72226  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яріш Ярослав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного анімаційного фільму "Чугайстер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чугайстер - це добрий лісовий дух, котрий переселився із лісових 
нетрів у міські квартали. Його мета - боротися зі злими духами і 
підступною відьмою, котрі хочуть нашкодити людям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72227  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

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 "Багатостраждальне щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про долі матері і сина, який за обставин проведення АТО 
потрапив в пекло війни. Розповідь про відчай і надію, про безмірну 
любов матері і відданість своїм рідним.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72228  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобошко Олег Іванович, Тітович Анастасія Валеріївна  
 

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)  Вальс "Євгенія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72229  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Лісогор Лариса Сергіївна, Онікієнко 
Володимир Васильович, Грішнова Олена Антонівна, Ткаченко Лідія 
Григорівна, Новак Ірина Миколаївна, Шевчук Павло Євгенович, 
Калачова Ірина Володимирівна, Звонар Віктор Павлович, Мельничук 
Дмитро Петрович, Денисов Анатолій Феодосійович, Швидка Ганна 
Юріївна, Клименко Юлія Михайлівна, Латік Валентина Вікторівна, 
Григор'єва Людмила Олександрівна, Родічева Ірина Сергіївна, 
Дрьоміна Юлія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру: "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Соціально-демографічні структури українського суспільства "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження 
демографічної та соціально-економічної ситуації українського 
суспільства; удосконалено категоріальний аппарат структуризації 
суспільства за демографічними рисами та статусними ознаками; 
виявлено чинники процесу структуризації суспільства, розроблено 
критерії, за якими визначається приналежність до певної соціально-
демографічної групи; сформовано інформаційне забезпечення та 
здійснено оцінку тенденцій розвитку та взаємозв'язків між 
характеристиками соціально-демографічних структур.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72230  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заяць Тетяна Анатоліївна, Терон Ірина Василівна, Звонар Віктор 
Павлович, Жаховська Валентина Леонідівна, Головко Лілія Василівна, 
Дяконенко Оксана Іванівна, Краєвська Галина Олександрівна, 
Нечитайло Тетяна Юріївна, Танцюра Вадим Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру: Звіт про науково-дослідну робoту 
"Трансформація сільського розселенння в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методологічні засади дослідження трансформаційних 
зрушень у сільському розселенні; поглиблено методичні засади їх 
оцінки; виявлено спектр регресивних зрушень у демопоселенській 
сфері, економічній основі сільських поселень, а також економічній 
активності та зайнятості сільського населення; досліджено вплив 
продуктивності сільської економіки на розвиток поселень; 
обґрунтовано трансформаційні зміни в інфаструктурному забезпеченні 
сільських поселень; розроблено стратегічні напрями розвитку 
сільського розселення в умовах децентралізації управління.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72231  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танько Дмитро Сергійович, Мошкін Олександр Володимирович, 
Бережний Андрій Васильович, Тадеєва Юлія Петрівна, Матвєйцов 
Станіслав Юрійович, Монько Юрій Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю"ДАЙКОМ-ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна інформаційна система 
"ДАЙКОМ-ХАБ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72232  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танько Дмитро Сергійович, Мошкін Олександр Володимирович, 
Бережний Андрій Васильович, Тадеєва Юлія Петрівна, Матвєйцов 
Станіслав Юрійович, Монько Юрій Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю"ДАЙКОМ-ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "ДАЙКОМ-ХАБ. RIS"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72233  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танько Дмитро Сергійович, Мошкін Олександр Володимирович, 
Бережний Андрій Васильович, Тадеєва Юлія Петрівна, Матвєйцов 
Станіслав Юрійович, Монько Юрій Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю"ДАЙКОМ-ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "ДАЙКОМ-ХАБ. 
PACS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72234  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гангальскі Алекси, Бернат Мацєй  
 

Повне ім'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 
"DOBRA PRACA AGENCJA ZATRUDNIENIA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з словесної і графічної частин. Графічна частина 
твору зображує рукостискання двох чоловічих рук. Словесна частина 
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представлена словосполученням "DOBRA PRACA AGENCJA 
ZATRUDNIENIA". Графічна частина твору символізує вітання, довіру і 
взаємодопомогу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72235  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фьокла Фортель, Фекла Фортель (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Училка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світла вчителька з України приїжджає до Польщі в пошуках кращого 
життя, її мета - забезпечити краще життя для своєї 15-річної доньки 
Олесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72236  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Ірина Олексіївна, Слюсар Людмила Іванівна, Аксьонова 
Світлана Юріївна, Крімер Борис Олександрович, Думанська Віта 
Петрівна, Терець Валентина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Демографічні аспекти батьківства в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методологічні підходи до дослідження демографічних 
аспектів батьківства/материнства і дитинства; обґрунтовано місця й 
функції батьківства у системі відносин щодо відтворення населення; 
вивчено сучасні трансформації форми і функції батьківства та їх вплив 
на перебіг демографічних процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72237  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старченко Олександр Сергійович, Горбунов Дмитро Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис фільму "Раскрась это в цвет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72238  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофіменко Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Яків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія переконаного комуніста Якова Дробота, котрий під час 
голодомору 1930-х років очолював "Незаможник" і підтримував 
радянську владу на селі, але згодом, коли почав розуміти, що його 
переконання і бажання індустріалізації - то благі наміри, котрі 
утрамбовують дорогу в пекло, він відмовляється від служіння партії, 
замість того обравши допомагати людям в селі. Під час голодомору 
Яків Дробот врятував 2800 чоловік. Сценарій написано на реальній 
історії Якова Дробота, котрого в 1942 р. розстріляли фашисти. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72239  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновська 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)  Науковий твір "Медико-педагогічний проект "Гармонія інтелекту та 
здоров'я"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "Гармонія інтелекту та здоров'я" спрямований на 
гармонізацію учнів, педагогів і батьків. Розроблено, апробовано і 
запроваджено медико-педагогічну технологію музикотерапевтичної 
педагогіки "ПіснеЗнайка". Створено оригінальні навчальні посібники, 
методичне, інформаційне забезпечення проекту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72240  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Марина 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)  Вірш "Нет Войне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72241  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Екологічний аудит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Гончаренко Н.В. Екологічний аудит : Навч. посіб. - К. : Освіта 
України, 2014. - 492 с. 

 

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячений теоретико-методологічним і 
практичним засадам екологічного аудиту. У ньому розкрито суть, види 
і порядок проведення екологічного аудиту, описано його інформаційне 
забезпечення. Особливу увагу приділено організаційно-методичним 
підходам до аудиту, впливу на атмосферне повітря, водокористування і 
водовідведення.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72242  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Дакота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72243  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Геракл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72244  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Велес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72245  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Аркадія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72246  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Скил"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72247  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Еллада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72248  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Епсилон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72249  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Монарх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72250  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Оріон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72251  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз вуличного вазону для квітів "Терра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з ескізу (малюнку) твору образотворчого мистецтва, який 
додано в паперовому варіанті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72252  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлик Ігор Володимирович, Ольховський Олег Миронович  
 

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 у двох частинах "Очима Іншого: Марко 
Теплінський і Володимир Матвіїшин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений спогадам рідних, учнів, студентів і колег про 
прикарпатських літературознавців, почесних професорів 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
Марка Веніаміновича Теплінського (1924-2012) та Володимира 
Григоровича Матвіїшина (1935-2012).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72253  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлик Ігор Володимирович, Ольховський Олег Миронович  
 

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 "Марко Теплінський - учитель, вчений, 
людина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі стрічки - монолог-сповідь доктора філологічних наук, 
професора, знаного літературознавця М.В. Теплінського (1924-2012) 
про свій життєвий і творчий шлях, про видатних учених, які 
траплялися на ньому, про атмосферу в академічних та 
університетських колах за радянської доби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72254  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлик Ігор 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 "Академік Дмитро Наливайко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено українській літературознавчій компаративістиці, 
становлення якої безпосередньо пов'язано з життям і фаховою 
діяльністю видатного українського вченого-літературознавця, доктора 
філологічних наук, професора, академіка НАН України Дмитра 
Сергійовича Наливайка (нар. 1939).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72255  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлик Ігор Володимирович, Ольховський Олег Миронович  
 

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 "Залишатися людиною, або Не дати померти 
пам'яті"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стрічку присвячено життю і діяльності відомого українського вченого, 
доктора технічних наук, професора Петра Івановича Мельника (1934-
2013), про які розповідають його рідні, учні, колеги. Доля  
П.І. Мельника репрезентована на тлі історії України середини  
ХХ-ХХІ століття.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72256  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Катерина Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Республіканське 
інформаційне агенство "Укрмедіа" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Натхнення Розмальовка антистрес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

12 різноманітних сюжетів для розмальовування. Сюжети: Новий рік, 
Снігури, Кіт, Пір'їнки, Яблуня, Маки, Корабель, Лілія, Школа, Лис, 
Гранат, Місто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72257  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лис Юлія Станіславівна   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Безпека життєдіяльності: 
методичні вказівки до лабораторного заняття "Інтегральна оцінка 
функціонального стану людини-оператора під впливом факторів 
робочого середовища" для студентів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних вказівках розглянуто поняття "функціональний стан", 
методи оцінки функціонально стану, інтегральний метод оцінки 
функціонального стану, критерії оцінки, приборна реалізація, методика 
проведення вимірів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72258  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашина Ольга 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 наукового характеру "Статистичні методи 
контролю: методичні вказівки до практичного заняття "Моделювання 
нормального закону розподілу з заданими параметрами" для студентів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 
Професійна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки призначені для опанування основами 
статистичних методів контролю та методикою застосування 
обчислювальної техніки до розв'язання задач.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72259  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малецька Ольга Євгенівна  
 

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)  "Законодавча та прикладна метрологія. Конспект лекцій" для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.010104 Професійна освіта" та 152 "Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В конспекті лекцій розглянуто вимоги законодавчої метрології 
відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну 
діяльність" та питання щодо здійснення метрологічної діяльності на 
підприємствах згідно з новими нормами та правилами забезпечення 
єдності вимірювань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72260  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Мелітопольский інститут екології та соціальних технологій 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інженерне забезпечення обробки стічних вод в 
системах оборотного водопостачання промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені нові та удосконалені існуючі рішення, що створюють умови 
для інженерного забезпечення повного циклу в системах оборотного 
водопостачання промислових підприємств.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72261  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Станіслав Сергійович, Бобрук Олексій 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 "Програмний комплекс "List-
Lite - Подорожній лист службового автомобіля"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс "List-Lite - подорожній лист службового 
автомобіля" призначений для створення подорожніх листів та 
статистичної обробки витрат пального та відпрацьованого часу. 
Обробка даних відбувається на основі заповнених подорожніх листів 
вантажних та легкових автомобілів - типових форм №№ 2, 3, 
затверджених наказами Мінстату та Мінтрансу України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72262  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубкін Дмитро Георгійович, Хілай Ярослав Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека обліку часу напрацьованих 
мотогодин" ("Библиотека учета времени наработки моточасов")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма з управління автоматизованими системами для 
вимірювання і відображення в цифровому вигляді інформації, 
необхідної для своєчасного проведення технічного обслуговування і 
контролю вироблення ресурсу механізмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72263  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович, Васильєва Тетяна Анатоліївна, Люта 
Ольга Василівна, Шкодкіна Юлія Михайлівна  

 

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 "Університетська система забезпечення принципів 
академічної доброчесності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система передбачає створення сприятливих умов для дотримання 
учасниками освітнього і наукового процесів принципів академічної 
доброчесності. Система несе просвітницький та методичний характер. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72264  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Сергій Миколайович, Голишева Євгенія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика клієнтоорієнтованого управління 
підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано особливості клієнтоорієнтованого управління 
підприємством, сформовано модель переходу від традиційної концепції 
до клієнтоорієнтованої.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72265  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращук Сергій Андрійович, Іщук Тарас Юрійович, Тетяна Тернія 
(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 "Дорога для всіх" тернопільського рок-гурту "ОДЕОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень від тернопільського рок-гурту "ОДЕОН" під назвою 
"Дорога для всіх" витримана в стилістиці "ліричний рок" і є 
результатом 4-річної творчої діяльності колективу (в період з 2013-2017 
рік). Збірка містить 12 композицій: "Яскравий меседж", "Дорога для 
всіх", "Ти моє диво", " Із вітром у даль", "Я і ти", "Осінь", "Давня 
колискова", "Мрії (рок-версія)", "Мрії (радіо-версія)" , "Самотність", 
"Не забувай", "В пошуках мрії". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72266  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбан Назар Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція проекту Non-governmental 
European Integration Office - NGEIO (Громадський офіс європейської 
інтергації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72267  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумейко Кирило 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 "Эта бесконечная история"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72268  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капралов Станіслав Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Город Самоубийц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72269  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір "НОЧЕМАН" російською мовою на музику та слова 
авторів у виконанні групи "На пределе" у складі авторів твору. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72270  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращич Валентина В'ячеславівна, Фефілова Галина Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72271  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любченко Олександр Сергійович, Любченко Ольга Миколаївна, 
Тучина Наталія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (9-й рік начання)" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72272  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранкіна Тамара Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72273  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалова Марина Валентинівна, Фефілова Галина Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою" підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72274  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єв Сергій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Каченя КРЯ КРЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою об'єкт, що відповідає вимогам законодавства України 
та є творчою, художньо-оригінальною композицією, вираженою у 
вигляді поєднання домінуючих графічних та конкретизуючо-
уточнюючих текстових символів, із чітко вираженими 
індивідуальними особливостями. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72275  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочурська Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Boyko Beauty Home" 
("BBH")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72276  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єв Сергій Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок  "Фіто лінія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72277  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікін Олег Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковийт твір "Сознание - это лифт звездной энергии к высшей 
форме жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72278  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паленчук Анна Альбертівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Жених з Грузії" ("Жених 
з Грузії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій фільму про переконаного холостяка, спадкоємця великої 
компанії, якому його батько готовий передати бізнес з умовою, що той 
стане сімейною людиною. 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72279  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
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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  Креслення, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом креслень "АВТОБУС А08420 EURO 5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом креслень включає в себе креслення загального вигляду та 
основних вузлів автобуса зі специфікаціями. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72280  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Коефіцієнт вартості - характеристика вартісно-монетарного 
аналізу та діагностики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мова йде про коефіцієнт кількості вартісних годин праці у розрахунку 
на одну астрономічну годину робочого часу, що показує кількість годин 
праці (тобто вартість), яку "вміщує в собі" одна астрономічна година 
роботи працівника або астрономічна година роботи колективу 
працівників. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72281  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кроленко Олександр Ігоревич  
 

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 та музичних творів "Прозрение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшли: "Эффата", "О, Матінко Божа", "Грустный Ангел", 
"Белый ворон",  "Божья странница", "Забытая мелодия", "Исповедь",  
"Благословение". 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72282  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олена Пилипівна, Климась Руслан Володимирович, Богуш 
Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації з питань 
дослідження пожеж дослідно-випробувальними лабораторіями 
територіальних органів ДСНС України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72283  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Брендбук елементів фірмового стилю мережі 
ресторанів "Georgia""   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керівництво по фірмовому стилю мережі ресторанів "Georgia" 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72284  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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)  Оповідання "Дівчина з платівки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72285  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

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 "Термін "дифузна фіброплазія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Термін включає означення дифузної перебудови судинної стінки із 
втратою еластики та фібром'язовою проліферацією у всіх шарах 
судини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72286  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таісія Тихонівна  
 

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 "Снежинки первые зимы кружат в саду моей судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72287  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Костенко 
Кирило Володимирович, Доможирський Павло Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "bkc-
Kордон _Спостереження_Контроль_сервер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72288  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабут Олег Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектремонтаж" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AEMS Control"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72289  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Тетяна Леонтіївна, Шваб Юлія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Авторская система духовного роста и самосовершенствования 
"Метод кристаллизации сознания Души" ("Метод кристаллизации 
сознания Души")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72290  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, artist 15 ka)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Місяць мовчить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72291  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, artist 15 ka)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відпустила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72292  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апатський Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Актуальные проблемы духового музыкально-
исполнительского искусства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72293  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апатський Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Фагот от А до Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72294  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апатський Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "История духовного музыкально-исполнительского искуства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72295  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апатський Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "История духовного музыкально-исполнительского искуства. 
Книга ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72296  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончик Максим 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 до короткометражного фільму "Дух Лісу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72297  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купалова Галина Іванівна, Нойманн Вільфрід, Гацька Людмила 
Павлівна, Гончаренко Наталія Володимирівна, Домбровська Тетяна 
Миколаївна, Нікітченко Юлія Станіславівна, Домбровський 
Владислав 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)  Навчальний практикум "Стратегія "зеленого" розвитку 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний практикум присвячений методологічним і практичним 
основам розробки і реалізації стратегії "зеленого" розвитку суб'єктів 
господарювання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72298  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

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 проведення конкурсу-свята "PELUSTKOVA PANNA of 
World Peace - QUEEN PANNA of the World and KING PAN of the World 
"Пелюстка Панна Миру" Королева Панна Миру" Король Пан Миру" 
Квітка Миру"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72299  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабчик Аркадій Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "НЬЮТОНИЙ Ny"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72300  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славний Євген Миколайович, Коляка Денис Борисович, Шипітько 
Михайло Мар'янович, Костюк Олексій Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DELOVOD.UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, що розроблена як онлайн-бухгалтерія, яка працює за 
моделлю SAAS.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72301  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чванов Леонід Максимович  
 

Повне ім'я або 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 "ДНК Сотворения Мира. Пасха Господня."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72302  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротникова Інна Олександрівна, Костина Олександр Миколайович, 
Козлинський В'ячеслав Анатолійович, Козлинська Віра 
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 "Smart сервіс DOMINATOR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72303  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоров-Лукін Григорій Вікторович, Ленго Юлія Євгеніївна, 
Недогібченко Євгенія Григорівна, Юдіна Ганна 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Питання вдосконалення кримінально-правової 
охорони авторських і суміжних прав в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72304  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Сергій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "МОЯ МИЛА МАРУСЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72305  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук 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)  Текст до пісні "ТИ ЗГАДАЄШ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72306  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Коляда Юрій Васильович, 
Кравченко Тетяна Володимирівна, Семашко Катерина Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Нелінійні моделі економічних процесів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані наукові підходи математичного та комп'ютерного аналізу 
нелінійних економічних процесів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72307  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Коляда Юрій Васильович, 
Кравченко Тетяна Володимирівна, Трохановський Владислав Ігорович 

 

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)  Навчальний посібник "Адаптивні моделі в економіці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сутність наскрізного адаптивного економіко-
математичного моделювання з урахуванням доробок системного 
аналізу, кібернетики і обчислювального експерименту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72308  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Оксана Георгіївна (Оксана Зоряна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього повнометражного фільму "Феліціанський 
фонтан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72309  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nikita Gross (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 "Самураї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72310  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Город промок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72311  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Андрій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору "Пригоди кенгуру Кена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій до аудіовізуального твору про пригоди кенгуру в 
українському лісі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72312  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

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 прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Парадокс Ільченко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72313  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Анна Борисівна  
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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 літературних творів "Збірка проектів Договорів на надання 
оціночних послуг і документів для оцінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72314  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Анна Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Збірка проектів Звітів з оцінки майна і 
майнових прав. Розширена версія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72315  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арістов Вадим Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Гайдлайн для лікарів щодо адаптації в системі первинної 
медичної допомоги нової хвилі" ("Гайдлайн для лікарів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається з інструкцій для сімейного лікаря в умовах 
реформованої системи первинної ланки охорони здоров'я. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72316  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

412 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арістов Вадим Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Гайдлайн для громад щодо впровадження системи 
первинної медичної допомоги нової хвилі" ("Гайдлайн для громад")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається з покрокових інструкцій щодо реалізації реформ 
первинної ланки охорони здоров'я 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72317  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патлякевич Орест Андрійович, Макарова Олександра Миколаївна, 
Куроєдова Віра Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Макроестетитчні показники 
обличчя пацієнтів із дистальним прикусом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72318  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Олександрович, Павленко Іван Володимирович, Дрофа 
Костянтин Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика просторового позиціонування структурних 
елементів системи  "верстатний пристрій - заготовка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72319  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, 
Гундерчук Сергій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів ексцентрика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку основних конструктивних 
параметрів ексцентрикового кулачка, що використовується у 
ексцентрикових затискних пристроях верстатних пристосувань 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72320  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, 
Гундерчук Сергій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів оправки з 
гідропластмасою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку основних конструктивних 
параметрів оправки з гідропластмасою, що використовується у 
затисканих пристроях верстатних пристосувань 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72321  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Трофимчук Максим Вікторович, 
Кравчук Владислав 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 "Визначення силових параметрів 
чотирьохважільного затискного пристрою з пневмоциліндром"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку сили різання, сили закріплення 
заготовки та діаметра пневмоциліндра у чотирьохважільному 
затискному пристрої з пневмоциліндром. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72322  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук 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)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Авторська модель - "ШКОЛА ЗРОСТАННЯ УСПІШНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ" Броварського навчально-виховного об'єднання 
Броварської міської ради Київської області" ("ШКОЛА ЗРОСТАННЯ 
УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ" Броварського навчально-виховного 
об'єднання Броварської міської ради Київської області")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська модель розкриває організацію і забезпечення процесу 
формування й становлення успішного випускника. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72323  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

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 "Всеукраїнська система енергомоніторингу 
"Енергоефективна Україна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72324  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Етоков Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сертифікація лісоматеріалів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для автоматизації ведення реєстру сертифікатів 
походження лісоматеріалів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72325  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криськов Олег Дем'янович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття наукового характеру "Оцінка технологічної собівартості 
виготовлення деталі на металорізальному верстаті згідно ідеології 
Тchpro в підсистемах САПР ТП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті з метою оцінки технологічної собівартості виготовлення деталі 
в процесі автоматизованого технологічного проектування складові 
собівартості поділено на чотири групи: 1) робоче місце, 2) контрольний 
інструмент, 3) різальний інструмент, 4) електроенергія.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72326  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій Володимирович, 
Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга Миколаївна, Макаров Денис 
Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-Трейдер 
Інтернаціонал" 
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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 "Інформаційна система "Реєстр транспортних 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72327  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Борис Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Автоматизований 
інформаційно-тренувальний комплекс забезпечення навчання 
технологіям аналізу відсканованих зображень об'єктів митного 
контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Локальний навчально-тренувальний комплекс з навчання 
інспекторського складу екіпажів рентгенівських систем, 
відповідальних за результати аналізу отриманих зображень об'єктів 
вмісту вантажів та транспортних засобів, які переміщуються через 
митний кордон України в автомобільних пунктах пропуску. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72328  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибик Лариса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями  "Методика гри 
"ЛАБІРИНТ. ШЛЯХ ДО СЕБЕ" ("ЛАБІРИНТ. ШЛЯХ ДО СЕБЕ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена методика гри, яка є частиною програми психологічного 
супроводження та реабілітації людей, які пережили психологічну 
травму. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72329  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибик Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття - "Методика "Лабіринт. Шлях до себе" як інструмент групової 
корекції при психологічній травмі" ("Лабіринт. Шлях до себе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті обґрунтовано ідеї структурованої ігрової терапії для роботи з 
особами, які пережили травмуючу подію. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72330  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинюк 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)  Підручник "BRIGHT ENGLISH. ЯСКРАВА АНГЛІЙСЬКА: 
Підручник англійської мови для 10-х класів середньої школи" 
("BRIGHT ENGLISH 10", "BRIGHT ENGLISH 10 Pupil's Book", 
"BRIGHT ENGLISH 10 Pupil's Book10")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є діалогізованим поліматричним гіпертекстом, що 
пошарово відображає картину світу нашого учня і види мовленнєвого 
мислення з її деталізації при опануванні англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72331  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронюк Іванна Мирославівна, Лізанець Данило Іванович, Федевич 
Ольга Юріївна  

 

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 "Аналізатор мережевих протоколів з 
прогнозуванням поведінки трафіку потоку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу мережевих протоколів з подальшою 
можливістю прогнозування величини трафіку за допомогою 
розробленого математичного апарату Ateb-функцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72332  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
і4145А"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72333  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
ICMS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72334  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень ICRL"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72335  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень ISTS"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72336  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
IPKCS8"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72337  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень i4145"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72338  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
i34311"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72339  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

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 "Модуль криптографічних перетворень 
iKAM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72340  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iLibCrypto"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72341  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень iX509"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72342  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
i28147"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72343  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень iTSP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72344  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень iOCSP"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72345  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мушкевич Мирослава Іванівна, Федоренко Раїса Петрівна, Мельник 
Антоній Петрович, Шкарлатюк Катерина Іванівна, Грицюк Ірина 
Михайлівна, Коширець Віктор Васильович, Дучимінська Тамара 
Іванівна, Стаднік Інна Вікторівна, Пилипюк Тетяна Олександрівна, 
Нічта Олена Сергіївна, Тароєва Дар'я Валерівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Психологічна допомога учасникам АТО та їх 
сім'ям"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено територіальний аналіз щодо переживань осіб, які 
перебували у зоні бойових дій, та їх сімей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72346  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Юрій Борисович, Моржановський Максим Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
"Протон-РПА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для диспетчеризації та автоматизації процесів 
управління високовольтними і низьковольтними електричними 
мережами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72347  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Лозовой Віктор Олексійович, 
Анучина Любов Василівна, Стасевська Оксана Анатоліївна, Карасюк 
Володимир Васильович, Уманець Ольга Віталіївна, Сердюк Олександр 
Віталійович, Бурлука Олена Вікторівна, Бистрова Юлія 
Володимирівна, Пивоваров Василь Миколайович, Савченко Ганна 
Сергіївна, Ценко Маргарита Борисівна, Шумейко Олена Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс з 
української культури" ("НЕІК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72348  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Констянтинович, 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 "Adjustment of Lathe by Test-details" ("ALTD")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72349  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Алгоритмічні основи обробки, 
кластеризації та класифікації даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72350  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

425 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Анатолій Григорович, Бондаревський-Колотій В'ячеслав 
Олександрович, Ільін Михайло Олександрович, Голуб Дмитро 
Віталійович, Кудряшов Артем 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 "Розрахунок стаціонарного захисту (стіни, 
перекриття, двері і т. д.) від іонізуючого випромінювання при 
проектуванні і реконструкції рентгенівських кабінетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма має можливість отримувати об'єктивну картину стану 
захисту рентгенівських кабінетів, зберігати результат і отримувати 
друкований звіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72351  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчишин Іван Степанович  
 

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)  Сценарій кінофільму "Зела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72352  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтар Костянтин Володимирович (5 Vymir), Лазарєв Вадим 
Олегович (5 Vymir)  

 

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 гурту "5 Vymir "Нові Імена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки увійшли : "Мінімум", "Світ", "Нові Імена", "Подих", 
"Фестиваль", "23", "Чуєш?", "Шукаю День", "Холод у Волоссі", 
"Вічність".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72353  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелестова Людмила Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
літературний письмовий твір (дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом розвивальних завдань для дітей 5-7 років "Світ у картинах 
художників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета цього видання - розширити уявлення дітей про різні життєві 
явища засобами живопису і водночас сприяти розвитку їхніх творчих 
здібностей, навичок малювання, сприймання та усвідомлення змісту 
картин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72354  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Big trouble"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72355  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che (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 "U"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72356  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Drama"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72357  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "East song"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72358  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "О великом покойнике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш написаний іноземною мовою  під тяжким враженням від відвідин 
столиці Росії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72359  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Іван Іванович"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Не всі німецькі солдати розділяли віру своїх співвітчизників у нацизм 
та Третій Рейх. Волею долі Фріц Пауль Шменкель стає на бік 
радянських партизан, щоб воювати проти своїх недавніх бойових 
товаришів за справедливість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72360  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Нічия війна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72361  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна  
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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)  Літературний письмовий твір "Проект 8-серійного художнього фільму 
"Волонтери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72362  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьомін Євген Олегович (Eromin)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ярко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72363  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьомін Євген Олегович (Eromin)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Птахи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72364  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьомін Євген Олегович (Eromin)  
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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 "Танцевать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72365  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеченко 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)  Стаття "Опис концепції геймплею комп'ютерної гри "Світ Го" 
("Війна Го")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72366  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

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 "За кордон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір виражає трохи замріяний та водночас веселий 
запальний і життєрадісний настрій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72367  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городинська-Хемій Яна Ігорівна  
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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)  Навчальна програма "Основы моделирования и конструирования 
женской и детской одежды для начинающих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний методичний матеріал призначений для навчання моделюванню і 
конструюванню жіночого одягу на початковому рівні учнів курсів 
крою та шиття, гуртків, індивідуального навчання або самоосвіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72368  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуль Роман Іванович, Кіпенко Ян Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"IMPORT AGRI"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип може бути використаний як позначення для товарів та послуг 
авторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72369  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"   Анна Банковська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Перевірка тракту"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72370  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anesty (псевдонім), Ruzhynski (псевдонім), Дуда Роман 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 "Полум'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72371  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімшин Іван Анатолійович, Яковлева Наталья Вікторівна  
 

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)  Сценарна заявка "Концепт. Будущее сегодня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72372  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрученко Євгенія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Заявка на багатосерійний фільм "Цыганское дело"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

433 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72373  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрученко Євгенія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Connecting family"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72374  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталья Вікторівна, Тімшин Іван Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка "Зіркові екскурсії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72375  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталья Вікторівна, Петрученко Євгенія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка на багатосерійний фільм "Немного подождать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

434 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72376  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті проаналізовано проблеми самоактулізацій майбутнього 
фахівця соціальної сфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72377  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Чупайленко Олексій Андрійович, 
Прокудін Олексій Георгійович, Омаров Джанай Магомедович  

 

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 твір науково-технічного характеру "Математична 
модель роботи міських автобусів на маршруті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72378  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єдігарян Фрунзік Суренович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "КРИВЫЕ МЫСЛИ Ветерана войны деда ЕДИГАРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлено збірник творів ветерана війни щодо особистого уявлення 
життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72379  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будниченко Валерій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект технічних умов "Тролейбус капітально відремонтований та 
переобладнаний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72380  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Чупайленко Олексій Андрійович, 
Прокудін Олексій Георгійович, Омаров Джанай Магомедович  

 

Повне ім'я або повне 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 роботи міських автобусів 
на маршруті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма імітаційної моделі включає такі дані: розподіл інтенсивності 
сходів і недовипуску автобусів в окремі періоди доби; розподіл 
тривалості простою автобусів в ремонті; загальна кількість автобусів в 
резерві; обсяг перевезень на маршрутах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72381  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Алгоритмы автоматической коммерции в оптовой торговле, который 
объединяет трех основных участников: покупателей, продавцов и 
перевозчиков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72382  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Метропан Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис кінофільму "Характерник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72383  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алмазін Ігор Пантелеймонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тіметрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72384  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасюк Роман Володимирович  
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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 "Дизайн етикеток для оливкової олії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72385  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малинов Максим Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Збірник навчально-практичних семінарів з 
Прикладної кінезіології. Три рівня: базовий, основний і просунутий. 
Семінари професора Васильєвої, Євгенії Чижикової, Гліба Кірдогло, 
Тимура Гололобова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72386  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Компетентність як соціально-психологічна проблема"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72387  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна 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 "Теоретичне дослідження проблеми: фахівець із соціальної 
роботи із сім'ями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовані теоретичні підходи до вивчення соціального 
інституту сім'ї, піднято проблематику дитини з обмеженими 
можливостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72388  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димова Ганна Олегівна, Димов Костянтин 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 "Trinity-factor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72389  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості соціальної роботи з різною типологією сімей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72390  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психологічні умови формування професійних компетенцій 
соціальних працівників щодо роботи з сім'єю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72391  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Консультування окремих категорій клієнтів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72392  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Соціально-психологічна модель фахівця із соціальної роботи"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72393  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Слов'янські мовні релікти в топонімії Балкан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72394  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2017  
 

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)  Ескіз "Коммерческий дизайн монеты "Молитва - PL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз дизайну монети польською мовою серії "Молитви".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72395  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (молдовська та зарубіжна)" 
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72396  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Молдовська мова" підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням молдовською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72397  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенюк Ганна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Волоконно-оптичні канали зв'язку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72398  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леоніді (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 "Постоянная Вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72399  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Іван Савович  
 

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)  Підручник "Медицина невідкладних  станів. Екстрена (швидка) 
медична допомога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72400  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецька Марія Вячеславівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Перегородка "Рушник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72401  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецька Марія Вячеславівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Альтанка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72402  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Правда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72403  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Помста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72404  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 кліпу "Leo1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72405  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

444 

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 кліпу "Leo2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72406  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красніков Олексій Федорович (Allkras; Allkrasnikov;  Goopall; Гупал)  
 

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 "Праведними слідами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72407  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Діді)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты моя глупость"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72408  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

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   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій дитячого розвиваючого проекту "В страну Мультляндию" 
(по сказкам, сочиненным детьми дошкольного и школьного возраста, 
продолжение к сборнику "Лісова сімейка")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72409  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Festival 
Internacional de arte "Artista", Espana"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72410  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рій Василь Максимович, Лібусь Михайло Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Онлайн-сервіс "Leeloo.Ai"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72411  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василець Тетяна Юхимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Проектування 
інтелектуальних систем управління: навчально-методичний посібник 
для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 015.07 
"Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка", 015.06 
Професійна освіта. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72412  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Ольга Миколаївна, Літвак Ольга Анатоліївна, Літвак 
Сергій Михайлович, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні аспекти, методичні підходи, критерії 
оцінки і передумови розвитку економіки галузі на біоекономічних 
засадах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науковий твір присвячений визначенню пріоритетних напрямків 
розвитку аграрного сектора економіки на біоекономічних засадах, що 
включають у себе систему заходів, орієнтованих на оптимальне 
поєднання можливостей у нарощуванні валового виробництва 
сільськогосподарської продукції і збереженні якісної біоекономічної 
основи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72413  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Ольга Миколаївна, Літвак Ольга Анатоліївна, Літвак 
Сергій Михайлович, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Еколого-економічні і правові аспекти розвитку 
економіки галузі на біоекономічних засадах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений визначенню пріоритетних напрямів 
формування та розширення нормативно-правової бази регулювання 
розвитку аграрного сектора. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72414  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвак Сергій Михайлович, Літвак Ольга Анатоліївна, Вишневська 
Ольга Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інтегральна оцінка рівня забезпечення і використання 
біоекономічної основи, екологічних і біологічних пріоритетів у 
розвитку економіки галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений визначенню інтегрального показника 
екологічного стану довкілля Миколаївської області. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72415  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвак Ольга Анатоліївна, Вишневська Ольга Миколаївна, Літвак 
Сергій Михайлович, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Біоекономічний підхід у розвитку економіки галузі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений розвитку агропромислового комплексу на 
біоекономічних засадах. Біоекономічний підхід ґрунтується на 
забезпеченні оптимального поєднання розвитку аграрного сектора зі 
збереженням і відновленням якісних компонентів природних ресурсів 
за видами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72416  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвак Сергій Михайлович, Літвак Ольга Анатоліївна, Вишневська 
Ольга Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Еколого-економічні інструменти й методи підвищення 
ефективності відтворення земельних ресурсів у агропромисловому 
комплексі Херсонської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений ефективному застосуванню еколого-
економічного механізму відтворення земельних ресурсів у сільському 
господарстві. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72417  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Олег Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонаж "Кошка Сильва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72418  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса ТАРК (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 "Приговорённый к небу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72419  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвак Ольга Анатоліївна, Вишневська Ольга Миколаївна, Літвак 
Сергій Михайлович, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Пріоритетні напрями державної екологічної політики 
й апроксимації законодавства до європейського права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений обґрунтуванню напрямів формування 
екологічної політики з урахуванням пріоритетів апроксимації 
законодавства до права Європейського Союзу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72420  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвак Сергій Михайлович, Літвак Ольга Анатоліївна, Вишневська 
Ольга Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Огорь Ганна Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Складові, передумови і взаємозв'язки у розвитку 
економіки галузі на біоекономічних засадах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений розробленню комплексного 
біоекономічного підходу, який ґрунтується на забезпеченні 
оптимального поєднання тенденцій розвитку аграрного сектора. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72421  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

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)  Твір науково-технічного характеру "Установка для одержання питної 
води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описується установка для одержання питної води при обробці 
різних типів вод: поверхневих, міських, артезіанських, криничних та 
ін. джерел. Одержувана вода відповідає показникам безпечності і якості 
питної води та має додаткові корисні властивості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72422  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

Повне ім'я або 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 "МЕТОД 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
ДРУГОГО ТИПУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описуються виконання пацієнтом комплексу фізичних вправ та 
навантажень із урахуванням індивідуальних особливостей і стадії 
захворювання цукрового діабету другого типу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72423  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

Повне ім'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 інформаційного характеру "ПОЧЕМУ 
МЫ БОЛЕЕМ. Микроорганизмы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описані основні захворювання, що викликаються різними 
мікроорганізмами та їх токсинами. Наведені загальні відомості про 
мікроорганізми, їх види,  місце існування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72424  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір інформаційного характеру 
"КУЛИНАРИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ВОДЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі вказується на небезпеки, які може таїти в собі вода, описано 
унікальний продукт "Вода On-line",  аналізується небезпечність різних 
продуктів харчування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72425  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробов Олександр Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірник фотографій "Фрагменти з минулого. 
Фотографії старого Львова з колекції Олександра Коробова" 
("Фрагменти з минулого")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Похідний твір містить фотографії старого Львова (кінець 19 початок 20 
століття), віддруковані з оригіналів скляних негативів, зібраних і 
збережених до наших днів колекціонером, істориком Олександром 
Коробовим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72426  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я ЮГ - ТЫ СЕВЕР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72427  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72428  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72429  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухарук Анна Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки до проведення практичних 
занять з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів 
спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації "Міжнародна економіка" 
("Фінанси підприємств: методичні вказівки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано алгоритм проведення практичних занять з дисципліни 
"Фінанси підприємств", що викладається студентам вищих 
навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72430  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Практичний посібник "РІС-контролери та MPLAB: 
програмування на асемблері" ("РІС-контролери та MPLAB: 
програмування на асемблері")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Приведені послідовність формування проекту, функції та основні 
прийоми роботи з програмною оболонкою MPLAB. Описано основні 
директиви та команди асемблера MPASM.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72431  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Віталій Володимирович, Потапенко Юрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис документального кіно "Від майбутнього до минулого"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ідея фільму - показати як за часи незалежності України змінились 
міста. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72432  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмель Олег Миколайович (Oleg Hop)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "And Justice for All/ 
Справедливість для всіх"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про революціонерів, які повернулися з АТО. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72433  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Микола Олександрович, Кононенко Юрій 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Генеалогічне 
деревоподібне древо шаро-сферичного типу" ("Родинне дерево (Дерево 
роду)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова розробка уособлює в собі ідею системно-структурного шаро-
сферооновлюючого принципу до конструкції, максимально наближеної 
до природи виникнення роду та його зростання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72434  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєва Наталя Сергіївна, Бондарєва Наталя Олександрівна, 
Дем'янюк Анжела Анатоліївна, Овдіюк Вікторія Вікторівна, 
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Самусенко Оксана Миколаївна, Шевченко Мирослава Вікторівна, 
Якубовська Марина Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма з української мови як 
іноземної (А1-С1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма висвітлює основні параметри, за якими проводяться 
тестування базового, початкового, І та ІІ середнього і професійного 
рівнів володіння українською мовою інокомунікантами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72435  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кінщак Олександр Михайлович, Мельніченко Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Науково-технічний переклад (англійська та 
українська мови)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система вправ, що ґрунтується на актуалізації термінології у 
двомовному форматі, спрямована на формування навичок письмового 
та усного перекладу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72436  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рахліс Вадим Леонідович, Бігдан Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Описание деловой игры "Симулятор 
Переговоров"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72437  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилко Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Головний убір з зіркою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз головного убору з зіркою, який представлений у проекціях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72438  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гостюхіна Елла 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)  Літературно-письмовий твір "Продукты питания на шпажке в 
порционной вакуумной упаковке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується метод швидкого харчування максимально зручним, 
екологічно-чистим безпечним способом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72439  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешко Інна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для самостійної роботи "Сучасна українська 
літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. 
Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. 
Лексикографія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72440  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Москальова Людмила Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп’ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний засіб навчального призначення "Творчість  
В. Короленка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний засіб навчального призначення створено для 
систематизації навчального матеріалу, необхідного для успішного 
засвоєння студентами навчального плану.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72441  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерчук Юлія Олександрівна, Бутко Наталія 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 "Ресурсний потенціал підприємств продуктових 
підкомплексів АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено проблемні аспекти функціонування 
підприємств продуктових підкомплексів АПК на сучасному етапі їх 
розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72442  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевський Андрій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "ЕВОТОН: 180"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72443  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевський Андрій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "ЕВОТОН: ТРАНСФОРМАЦІЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72444  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

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)  Вірш "Рапорт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72445  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешко Інна 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)  Навчальний посібник для самостійної роботи "Практикум з 
української роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72446  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНКИ РІЗНІ (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки картин різної тематики, а 
саме - натюрморти і картини з молитвами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72447  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ДИТЯЧІ ЗАБАВКИ (формат А5)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки дитячих картинок різної 
тематики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72448  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ДИТЯЧІ ВИШИВАНКИ (формат А6)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки дитячих картинок різної 
тематики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72449  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КОМПЛЕКТИ ВЕСІЛЬНИХ РУШНИКІВ (формат 
А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером весільних 
рушників.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72450  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ПАСХАЛЬНІ РУШНИКИ (формат А2)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером пасхальних 
рушників. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72451  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ РЕАЛІ (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки реалістично виконаних 
картин різної тематики. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72452  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ПОЯСИ ЖІНОЧІ (120 см×42 см)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки поясів жіночих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72453  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, Павлов 
Сергій Володимирович, Обертюх Максим Романович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання фібоначчієвого суматора" 
("FBAdder")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фібоначчієва система числення - це надлишкова позиційна система 
числення з адитивним і співвідношеннями між вагами розрядів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72454  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Алла Серафимівна, Попов Володимир Олексійович, Меть Іван 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник дистанційної форми навчання "Основи 
розрахунку залізобетонних конструкцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник підготовлений для студентів 4-х, 5-х курсів спеціальності  
192-Будівництво та цивільна інженерія, з метою засвоєння теоретичних 
і практичних відомостей про розрахунок залізобетонних конструкцій з 
використанням сучасних досягнень науки та техніки і сучасних 
нормативних документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72455  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення електродинамічних 
характеристик двох прямокутних хвилеводів, зв'язаних системою 
щілин у спільній стінці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програму створено для визначення електродинамічних характеристик 
двох прямокутних хвилеводів, зв'язаних системою щілин у спільній 
стінці. Щілини розташовані як у повздовжньому напрямку, так і у 
поперечному.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72456  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Іщенко Віталій Анатолійович, Турчик Павло Миколайович, Петрук 
Роман Васильович, Кватернюк Сергій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Управління та поводження з 
відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику проаналізовано фактичний стан організації управління та 
поводження з твердими побутовими відходами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72457  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Ранський Анатолій Петрович, 
Васильківський Ігор Володимирович, Іщенко Віталій Анатолійович, 
Петрук Роман Васильович, Безвозюк Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Управління та поводження з 
відходами. Ч. 1. Технології знезараження непридатних пестицидів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику подані загальні властивості, фізико-хімічні 
характеристики, класифікація, ефективні схеми деструкції та сучасні 
екологічні технології і способи знешкодження непридатних пестицидів, 
їх вплив на довкілля і людину.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72458  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Турчик Павло Миколайович, Петрук Роман Васильович, Безвозюк 
Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Природоохоронні технології. Ч. 3. 
Методи переробки осадів стічних вод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуті характеристики сучасних методів і засобів 
промислової переробки та утилізації осадів стічних вод.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72459  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Безвозюк Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Природоохоронні технології. Ч. 2. 
Методи очищення стічних вод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, 
які базуються на методах очищення води від забруднення стічними 
водами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72460  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетько Сергій Анатолійович, Юрченко Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Вплив організованої злочинності на соціально-
економічну ситуацію в державі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії наведено аналіз тенденцій організованої злочинності на 
території України та її впливу на макроекономічні показники держави. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72461  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Персонаж "Желейный 
медведь Валера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72462  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва з описом "Желейный медведь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Персонаж желатиновий ведмідь червоного кольору - герой різних видів 
товарів, що виражає емоції: радість, гнів тощо. Має добрий та веселий 
характер, але дуже скупий.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72463  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Олена Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проведення фестивалю Київ-етно-мюзік-фест 
"Віртуози фолку" ("Київ-етно-мюзік-фест "Віртуози фолку")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72464  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір інформаційного характеру "ПОЧЕМУ 
ВОДА ЛЕЧИТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкриваються секрети води як основного продукту 
харчування. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72465  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

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)  Твір науково-технічного характеру "УСТАНОВКА ДЛЯ 
ОДЕРЖАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ "VITAL BLOCK ENERGY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі описується установка для одержання питної води при обробці 
різних типів вод. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72466  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

Повне ім'я або 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 "МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ 
МОДИФІКОВАНОГО ЛЬОДУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано метод одержання льоду з особливими фізичними та 
хімічними властивостями. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72467  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

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)  Твір науково-технічного характеру "БАКТЕРИЦИДНИЙ КАРТРИДЖ 
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описується картридж, що забезпечує одержання високоякісної 
питної води 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72468  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслобойщиков Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Farfelue"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія створення Ігнацієм Мархоцьким незалежної держави. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72469  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купцова Юлія 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 "Услышать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72470  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка орденів "Бойківський хрест" Кредитної спілки "Бойківщина" 
("Бойківський хрест")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бойківський хрест трьох ступенів як особиста нагорода за заслуги 
перед Кредитною спілкою "Бойківщина". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72471  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Курс англійської мови "Mechanism 
English" ("Mechanism English")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72472  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

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 "Шопінг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72473  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чейпеш Володимир Васильович, Яцко Ласло Ласлович, 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 "Для бездротового зчитування даних з 8 
каналів ARINC 429"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72474  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Римський Роман Олегович, 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 "Вимірювання відстані з температурною 
корекцією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72475  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, Норенко Максим 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 "Безплатформова система орієнтації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72476  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

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 кількості знаків після 
коми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72477  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, Шелевер Владислав 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 "Аналітичний компас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72478  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неповєка Артем Вікторович, Кляшторний Дмитро Володимирович, 
Сундучкова Марія Володимирівна, Семенюк Андрій Володимирович, 
Дмитренко Вадим Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
Інформаційні Технології" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IDReaderUA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72479  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олексій 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 криптовалюти "TAR-coin" ("TAR-
coin")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72480  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипій Максим Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Винуваті Карпати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72481  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслієв Юрій Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Двойной капкан негоцианта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72482  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пиріг Ярослав 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 "Royal Reserv"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72483  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрелковська Ірина Вікторівна, Паскаленко Вікторія Миколаївна  
 

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 "Вища математика для фахівців в галузі зв'язку. Ч. ІІІ: 
Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Інтеграл по області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить осучаснений виклад трьох тем з курсу вищої математики: 
невизначений інтеграл, визначений інтеграл, інтеграл по області.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72484  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малахов Денис 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)  Твір образотворчого мистецтва "Автопортрет у профіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72485  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчук Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник із завданнями "Скорочтение для школьников - 
методическое пособие 5 уровней" ("Методическое пособие по 
скорочтению")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72486  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Степан Тихонович, Гусар Ольга Анатоліївна, Розум Ігор 
Олександрович  

 
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 "Адміністративне судочинство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

З урахуванням положень КАСУ розриваються теоретично-правові та 
організаційні основи адміністративного судочинства в Україні, 
з'ясовуються його загальні положення і поняття. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72487  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопілко Ірина Миколаївна, Пивовар Юрій Ігорович, Вишновецький 
Вадим Михайлович, Гончарук Степан Тихонович, Гусар Ольга 
Анатоліївна, Устинова Ірина Петрівна, Толкачова Ірина Анатоліївна, 
Прекрасна Олена Іванівна, Пашинський Микола Миколайович, Розум 
Ігор Олександрович, Юринець Юлія Леонідівна, Кір'ян Вікторія 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Громадянське суспільство: публічно-правовий вимір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72488  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аветісян Вадим Григорович, Сенчихін Юрій Миколайович, 
Ораєвський Дмитро 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)  Навчальний посібник "Організація аварійно-рятувальних робіт на 
авіаційному транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аветісян В.Г., Сенчихін Ю.М., Ораєвський Д.В. 
Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті : 
навч. посіб. / В.Г. Аветісян, Ю.М. Сенчихін, Д.В. Ораєвський - Х. : 
"Міськдрук", 2012. - 108 с. 

 

Анотація   

В навчальному посібнику подається матеріал про організацію безпеки 
польотів авіаційного транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72489  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрелковська Ірина Вікторівна, Паскаленко Вікторія Миколаївна  
 

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 "Вища математика для фахівців в галузі зв'язку. Ч. IV: 
Інтеграл по орієнтованій області. Векторний аналіз. Ряди. 
Диференціальні рівняння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При написанні підручника було враховано рекомендації та вимоги 
щодо написаня  підручників для фахівців галузі зв'язку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72490  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Михайло Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман "Роковий полонез"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історичний роман - результат дев'ятирічної праці. Роман складається з 
дев'яти глав та вміщує 384 сторінки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72491  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леськів Ігор 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)  Літературно-письмовий твір "Методика замкнутого порційного 
екологічного видобування геотермального тепла з ліквідованих 
нафтогазових свердловин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72492  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршак Володимир Олександрович, Литвинюк Денис Васильович, 
Дорош Артем Миколайович, Крещенко Кирило Вікторович, Артемов 
Антон Олегович, Баранець Ольга Олегівна, Бондар Андрій 
Андрійович, Бачинський Артем Олегович, Снітко Юлія Андріївна, 
Заяць Андрій Сергійович, Бойко Дмитро Сергійович, Каліберов 
Станіслав Ігорович, Румянцев Денис Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІТАМЕНТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна медсестра" ("ММ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72493  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мультики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72494  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пора кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72495  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Моя родина - моя рідня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72496  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Инновационные пилочки для маникюрного сервиса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72497  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грішина Алла Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Одноразовые эко-пилочки - залог качественной и социально 
ответственной работы мастера маникюрного сервиса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72498  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великий Ігор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "100 готовых решений фонтанов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72499  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перкій Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Схеми-заготовки для 
вишивання Олени Перкій" ("Схеми для вишивання Олени Перкій")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72500  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Андрій 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)  Малюнок "Драбадан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72501  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляров Василь Васильович (Napilnik)  
 

Повне ім'я або 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 даху Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72502  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарічев Віктор Олександрович, Брисіна Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне моделювання немарківських 
систем масового обслуговування складної структури при різних 
дисциплінах обслуговування" ("Комп'ютерне моделювання 
немарківських систем масового обслуговування складної структури")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72503  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деділова Тетяна 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Аналіз взаємодії України та ЄС 
за проектом TRASECA в сфері безпеки дорожнього руху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72504  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Інна Іванівна  
 

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 "Сучасні реалії впровадження 
гендерного бюджетування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72505  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування розміщення 
шумозахисного екрану на проспекті Гагаріна в м. Харкові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72506  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Семерня Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методичні основи управління навчанням фізики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: П.С. Атаманчук., О.М. Семерня. Методичні основи 
управління навчанням фізики : Монографія. - Кам'янець-Подільський : 
Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, 
інформаційно-видавничий відділ, 2005. - 196 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72507  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Панчук Олег 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)  Монографія "Дидактичні основи формування фізико-технологічних 
компетентностей учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: П.С. Атаманчук., О.П. Панчук. Дидактичні основи 
формування фізико-технологічних компетентностей учнів : монографія - 
Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2011. - 252 с.  

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72508  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро 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 "Інноваційні технології управління навчанням фізики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: П.С. Атаманчук. Інноваційні технології управління 
навчанням фізики - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський 
державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 
1999. - 174 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72509  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологічна діагностика професійної 
придатності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максимчук Н.П. Психологічна діагностика 
професійної придатності : Навчальний посібник. - Кам'янець-
Подільський : Буйницький О.А., 2008. - 264 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72510  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи психокорекції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максимчук Н.П. Основи психокорекції : Навчальний 
посібник. - Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори", 2011. - 176 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72511  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Становлення ціннісних орієнтацій майбутнього 
вчителя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максимчук Н.П. Становлення ціннісних орієнтацій 
майбутнього вчителя : Монографія. - Кам'янець-Подільський :  
ПП Буйницький О.А., 2009. - 176 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72512  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Загальна, вікова і педагогічна психологія. 
Збірник завдань"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максимчук Н.П. Загальна, вікова і педагогічна 
психологія. Збірник завдань : Навчально-методичний посібник. 2-ге 
вид., перероблене і доповнене. - Кам'янець-Подільський: ПП 
Буйницький О.А., 2011. - 240 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72513  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Наталія Петрівна  
 

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 "Психологія сексуального розвитку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максимчук Н.П. Психологія сексуального розвитку : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ / автор-укладач  
Н.П. Максимчук. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 
2006. - 144 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72514  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінін Сергій Іванович, Пілюгін Валентин Олексійович, Ваценко 
Анжела Володимирівна, Підтереба Михайло Олексійович, Улановська-
Циба Наталія Аркадіївна, Передерій Ніна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Багатоваріантна система тестування 
"Проведення самопідготовки і контролю знань студентів третього 
курсу стоматологічного факультету до ліцензійного Міністерського 
іспиту  "Крок 1" (Стоматологія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72515  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрухнов Олександр Дмитрович, Рубан 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)  Науковий твір "Комплексна програма фізичної реабілітації для 
студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт 
середньої тяжкості в період реконвалесценції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

485 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72516  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 
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 "Так устроен мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72517  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісітов (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)  Поетична збірка жартів та афоризмів "Адики на каждый вечер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72518  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходосовцев Олександр Євгенович, Мойсієнко Іван Іванович, 
Пилипенко Ігор Олегович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, Пономарьова 
Альона Анатоліївна, Бойко Михайло Федосійович, Селюніна Зоя 
Володимирівна, Наумович Ганна Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наукове обґрунтування національного природного 
парку "Олешківські піски"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

486 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72519  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходосовцев Олександр Євгенович, Мойсієнко Іван Іванович, 
Пилипенко Ігор Олегович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, Пономарьова 
Альона Анатоліївна, Клименко Віталій Миколайович, Захарова 
Марина Ярославівна, Дармостук Валерій Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка наукового обґрунтування створення 
регіонального ландшафтного парку "Гілея"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72520  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Механізми формування аномальних маткових 
кровотеч у дівчат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72521  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сажко Галина Іванівна, Білоус Іван 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 комплекс для візуального 
програмування на основі задач по управлінню віртуальним роботом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72522  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Оксана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування технологічної культури майбутнього 
соціального працівника в умовах вищого навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72523  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технологія швейного 
виробництва. Технологічний процес обробки чоловічих верхніх 
сорочок: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для 
студентів денної форми навчання спеціальності 182 "Технологія легкої 
промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72524  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олег Миколайович, Литвин Олег Олегович, Першина Юлія 
Ігорівна, Нечуйвітер Олеся Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні вказівки та 
журнал для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні, 
фізичні та інформаційні основи галузевого знання" із застосуванням 
системи Mathcad"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72525  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владіміров Едуард Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діалогова програма для розрахунку 
кулачкового механізму з тарільчастим штовхачем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72526  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Маринчук Ольга Анатоліївна, 
Проданець Роман Олегович, Олександренко Олег 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 "Автоматизована система управління 
динамічними даними про стан мобільних об'єктів при перевезенні 
горючих речовин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72527  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіпунов Сергій Герардович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Козак з биком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72528  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольшана Вікторія Леонідівна, Фаніян Ігор Каренович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "МАЛЮНОК "БЕЛЫЕ 
ВОРОТНИЧКИ БОКС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72529  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко Василь 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)  Науковий твір "Сборник составов косметических средств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72530  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
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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 "ШАХИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72531  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "КОБЗАР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72532  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "ЗУСТРІЧ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72533  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "ЗАМОК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72534  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "МИРУ - МИР!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72535  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "КАРТА АВСТРАЛІЇ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72536  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  МІКРОМІНІАТЮРА "ПОРТРЕТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72537  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "КВІТУЧА ГІЛКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72538  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

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 "АВРААМ ЛІНКОЛЬН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72539  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Вощина как новый способ транспорта 
лечебных субстанций в борьбе с болезнями пчел"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72540  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика Валерія Домбровського 
визначення домішок у натуральному бджолиному воску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72541  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Прилад Валерія Домбровського для 
контролю якості воску і визначення щільності воску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72542  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  
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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 "Електроніж Домбровського для 
розпечатування стільників з медом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72543  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Бездонный медовый сот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72544  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Електропривод Валерія Домбровського до 
медогонок всіх типів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72545  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Решітка-гриль "MOUSSON R6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72546  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Мангал "Prometeo Q8"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72547  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Мангал "Prometeo Q6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72548  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап 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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Мангал "Vulcan MAX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72549  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Решітка-гриль "MOUSSON R8"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72550  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олег Миколайович, Першина Юлія Ігорівна, Нечуйвітер 
Олеся Петрівна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Теоретичні, фізичні та інформаційні 
основи галузевого знання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72551  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Знайда Андрій Олександрович, Пивоварчук Володимир Савелійович, 
Камінський 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "ЧИСЛОГРАФІКА: базові алгоритми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72552  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Рита Миколаїіна  
 

Повне ім'я або 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 науковий твір "СИСТЕМА ПОБУДОВИ 
ОСОБИСТОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72553  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Лідія 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 "Навчально-методичні розробки "Шкільний курс 
української літератури та методики її викладання" (методи навчання 
на уроках літератури)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72554  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немченко Іван 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)  Книга "Шевченкова офіра". Статті та дослідження"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72555  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цепкало Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма та навчально-методичні рекомендації до 
проведення літературно-фольклорної практики: для студентів 
спеціальностей: 6.020303 Філологія (українська мова та література)*; 
6.020303 Філологія. (українська, англійська мова та література)*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72556  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Алла Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Античність в українській романістиці 60-80 років ХХ 
століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72557  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корівчак Людмила Денисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нвчально-методичний посібник "Своєрідність поетичного світу 
Миколи Чернявського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72558  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Католик Галина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дитяча та юнацька психотерапія. Теорія і практика в 
сучасних наукових дослідженнях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дитяча та юнацька психотерапія : теорія і практика / 
За заг. ред. Г.В. Католик [Колективна монографія]. - Львів : 
Астролябія, 2012. - 312 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72559  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Католик Галина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дитяча та юнацька психотерапія : Теорія і практика / 
За заг. ред. Г.В. Католик [Колективна монографія]. - Львів : 
Астролябія, 2009. - 216 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72560  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильтій Максим Вікоторович (ІР), Іванов Микола Леонідович 
(Multigames)  

 

Повне ім'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 "Правила онлайн игры-приложения 
"Multiball"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72561  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Тамара Анатоліївна, Романюк Іванна Дмитрівна, Іотенко 
Маріана Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Благодійна організація "Благодійний фонд "Фонд справедливого 
фінансування" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Любимый дневник..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72562  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 

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)  Твір навчального характеру "Чудо-книга" по развитию 
феноменальной памятки у детей раннего возраста"  ("Вундербук 
Галена")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72563  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 

Повне ім'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 "Остров спасения людей "СВ" ("Остров спасения")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72564  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 

Повне ім'я або 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 навчального характеру "Універсальные гештальт-карточки 
Галена" ("Карточки Галена")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72565  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старожицька Анастасія Юріївна, Старожицька Марія Георгіївна, 
Беденко Юрій Володимирович, Байбаков Антон Георгійович, базаркін 
Микола Володимирович, Єрмоленко Андрій Іванович , Лавренов 
Валерій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Війна химер" ("Війна химер")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72566  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Наталія Михайлівна, Маковська Юлія Антонівна  
 

Повне ім'я або повне 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 довгострокового 
контракту з утримання автомобільних доріг за критеріями рівнів 
обслуговування (ІМ-ДККП)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72567  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Логачов Євгеній Георгійович, 
Сокульський Олег Євгенович, Гілевська Катерина Юріївна, 
Васільцова Наталія 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)  Літературний твір науково-технічного характеру "Соціально-
економічна оцінка моделі, що дозволяє забезпечити раціональну  
організацію міського пасажирського маршруту з урахуванням 
економічних інтересів перевізника  і якості обслуговування пасажирів"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72568  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з перекладу (англійська та 
українська мови). Серія: Генеральна Асамблея ООН (54)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72569  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комельков Юрій 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 "Ukraine The Best"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72570  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульчицька Світлана Дмитрівна, Черепова Інна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Новий напрямок в кіно і психології кіно-фото терапія"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72571  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумгир-Чагур Любов Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Повісті "Жменька життя" ("Жменька життя")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга народознавчих повістей, в яких використано народні легенди та 
перекази с. Стриганці, що біля Дністра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72572  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастико Микола Борисович  
 

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 "Деня Два Два Девять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72573  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукоба Вячеслав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Лірика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72574  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Католик Галина 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)  Монографія "Психологія формування професійної Я-концепції 
практичного психолога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72575  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Дмитро Анатолійович, Волков Ігор 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 "Методичний підхід з визначення зміни 
початкової швидкості снарядів через подовження зарядної камори 
артилерійських гармат, виміряне за допомогою ПЗК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72576  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косорига Юрий Олександрович, Дяченко Вадим Юрийович  
 

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)  Комп'ютерна програма "Язык описания логических схем" (JAOLS)  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72577  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саблін Олег Ігорович, Половинко Станіслав Геннадійович, Іванов 
Олександр Петрович  
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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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РОЗПОДІЛ НАДЛИШКОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
РЕКУПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА 
ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована система прийняття рішень призначена для  
розрахунку вихідних параметрів нечіткої моделі про розподіл 
надлишкової енергії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72578  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таранюк Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Маnопластика/Ручная Пластика (Мануальная 
Липосакция) - методика устранения причин появления целлюлита" 
("Маnопластика")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкриті причини виникнення целюліту - утворень жирових 
відкладень, та їх природа. Розкрита суть методики обробки проблемних 
ділянок тіла, що мають ознаки целюліту, яка дозволяє вирівнювати 
рельєф зазначених ділянок тіла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72579  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Віктор Іванович, Чигір Роберт Романович, Жадан Артем 
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  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

507 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання часових рядів із заданими 
фрактальними властивостями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма являє собою систему для моделювання часових 
рядів та їх дослідження. Моделювання виконується на основі аналогів 
стахостичних L-систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72580  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разорьонов Роман Володимирович, Хвищук Андрій Іванович, Бліщ 
Михайло Васильович, Мосорін Павло Дмитрович, Хараба Михайло 
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 "Спеціалізоване програмне забезпечення для 
автоматизованої системи "Оберіг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72581  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Антон Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, 
Чернишев Юрій Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультиагентна модель прогнозування 
динаміки захворюваності на ВІЛ-інфекцію "HIV MAS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72582  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Богдан Владиславович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Ярова 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація апроксимації функції методом 
найменших квадратів з базисом у вигляді степеневих і ортогональних 
поліномів "MLSApproximation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72583  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турій Анастасія Миколаївна, Чумаченко Дмитро Ігорович, Ярова 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване обчислення інтерполяційних 
поліномів для вирішення завдань чисельного диференціювання 
"PolynomialsInterpolation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72584  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипка Богдан Юрійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Ярова 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване наближення функцій 
сплайнами третього порядку "ThirdOrderSpline"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72585  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джума Вадим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ТАМА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72586  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаусер Владімір (Hauser Vladimir), Герліці Юрай (Gerlici Juraj), 
Кравченко Катерина Олександрівна, Лак Томаш (Lack Tomas), 
Лоулова Марія (Loulova Maria), Ноженко Олена Сергіївна, Кравченко 
Олександр Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧОК 
ГЕОМЕТРІЇ ПРОФІЛЮ ОБ'ЄКТУ" ("КП "КТПО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72587  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоря Сергій Миколайович, Гонтарь Олександр Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "103UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначається для забезпечення комп'ютерного сервісу в 
області медицини. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72588  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Альбом типовых элементов Ресторан "Mafia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72589  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Олександр Володимирович, Гололобова Юлія 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 "Програмне забезпечення "Kyiv Parking App" 
("Kyiv Parking App")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення - додаток для операційних систем Android/IOS 
з можливістю пошуку місця для паркування та здійснення паркування 
методом MasterPass (оплата платіжними картками). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72590  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Теорія, механізми, стратегія розвитку національної 
інноваційної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглядаються різні аспекти теорії і методології 
функціонування національної інноваційної системи. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72591  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевенко Михайло Сергійович, Дідур Олександр 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)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Знищення російських танків. Посібник піхотинцю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72592  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поетичних перекладів "Пісні, що подобаються. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До мікрозбірки увійшли чотири тексти перекладів з литовської мови 
сучасної пісенної лірики 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72593  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варивончик Анастасія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Альбом узорів українського традиційного мистецтва 
вишивання: Відшивки з архівів "Укрхудожпром" (1947-1957 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні представлено фотографії "відшивок" з архівів художньо-
промислового об'єднання "Укрхудожпром" (1947-1957 рр.), які 
слугували зразками візерунків для вишивання традиційного 
українського одягу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72594  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Галина Василівна, Балабанова Катерина Євгенівна, 
Поліщук Тетяна Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Медіашкола Університету Грінченка / Mediaschool 
Grinchenko University"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стрімкий розвиток у сучасному світі системи мас-медіа нагально 
потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і 
безпечного користування ними. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72595  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боляк Андрій Анатолійович, Боляк Наталія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Критерії професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72596  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Реабілітаційна психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72597  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Наталія Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Професійне самовдосконалення соціального 
педагога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано основні теоретичні засади з питань професійного 
самовдосконалення та його складових, подано шляхи та різноманітні 
форми професійного самовдосконалення соціального педагога. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72598  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдаш Анна Владиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Reading and translating US women drama"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72599  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації 
України та США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72600  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бистра Ірина Ігорівна, Морозова Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Спортивная ориентация, отбор и комплектование групп 
студентов в направлении спортивной аэробики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72601  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври у 
Софійському соборі Києва (монументальний живопис 1850-х)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У статті вперше досліджено мистецьку спадщину художників Києво-
Печерської лаври 1850-х рр. у Софійському соборі Києва як цілісний 
художній об'єкт. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72602  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Про художнє оновлення Успенського собору Києво-
Печерської лаври у 40-х роках ХІХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті встановлено, що у 1840-х рр. було проведене комплексне 
оновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72603  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісмак Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З АСТЕНО-ВЕГЕТАТИВНИМ СИНДРОМОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглянуто основні підходи до реабілітації дітей шкільного 
віку, у яких діагностовано астено-вегетативний синдром. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72604  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга Олександр Васильович, Шорохова Валентина 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)  Посібник "Використання балансувальної дошки доктора Френка 
Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із 
порушеннями психофізичного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику узагальнено теоретичні підходи до використання 
балансувальної дошки доктора Френка Белгау. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72605  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: три 
правди й одна істина (постколоніальна реінтерпретація світоглядно-
естетичної полеміки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72606  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабол Діана Михайлівна, Боринець Надія Іванівна, Рак Людмила 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Вишиваємо пісню..." Проектно-технологічна діяльність у 
вишиванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  "Вишиваємо пісню..." Проектно-технологічна 
діяльність у вишиванні / Д. Сабол ; упоряд. Л. Рак, Н. Боринець. - К.: 
"Видавничий дім "Перше вересня", 2014. - 96 с. - (Бібліотека 
"Шкільного світу") 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72607  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерека 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)  Монографія "Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного 
виховання: акмеологічні засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного 
виховання : акмеологічні засади : [монографія] / Т.Г.Дерека ; за ред. 
С.О. Сисоєвої. - Київ : Видавництво ВП "Едельвейс", 2016. - 528 с. 

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72608  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль-Цепова Анна 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)  Картина "Час та простір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розміри полотна 60×180 см, виконане в абстрактній манері, у техніці 
живопису маслом. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72609  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла 
Тичини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72610  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шталтовна Юлія 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 "Демократизація сучасної англійської мови: параметри та 
інновації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72611  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данило Любов Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку 
засобами ритмічної гімнастики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72612  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожанова Ольга Сергіївна, Сторожик Анна 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)  Стаття "Особливості методики розвитку силових якостей у школярів 
старших класів (хлопців) на заняттях з фізичної культури"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72613  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боляк 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)  Стаття "Удосконалення процедури та критеріїв оцінки якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та 
спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72614  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоружа Людмила Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Соціологія виховання особистості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти соціології як 
науки, яка з'ясовує сутність соціальних явищ та процесів, розкрито 
основи соціології виховання як галузевої дисципліни, а також 
висвітлено соціальні детермінанти сучасного виховання, його 
суперечності, завдання, концепції та технології. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72615  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижанівський Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Західноєвропейські традиції правління династії Сфорців в 
епоху італійського Відродження та їхній вплив на формування 
соціокультурних утворень на землях Поділля в першій половині XVI ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведений порівняльний аналіз діяльності Бони Сфорци на 
теренах Польського Королівства та Великого князівства Литовського 
та діяльність міланських герцогів Сфорців в епоху Італійського 
Відродження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72616  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчук 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)  Навчальний посібник "Антична література"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розрахований на студентів заочного відділення 
напряму "Філологія", які вивчають літературу давніх греків і римлян. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72617  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленюк Оксана Володимирівна, Чекмарьова 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)  Стаття "Фізичне виховання студентської молоді у контексті сучасної 
педагогічної парадигми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72618  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляничко 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)  Стаття "Searching knowledge of psyche in entirety"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72619  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутішенко Валентина Петрівна, Ставицька Світлана Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія розвитку та вікова психологія: 
Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою посібника є забезпечення практичної підготовки майбутніх 
психологів і соціальних працівників до роботи з клієнтами різних 
вікових категорій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72620  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозова Ольга Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ПСИХОЛОГІЯ VS ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ? 
ОСВІТЯНСЬКИЙ ВІДГОМІН НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У статті проаналізовано історію становлення практичної психології в 
Україні протягом останніх 30 років. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72621  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Украинская экслибристика на международной арене 
современной графики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі сприйняття та мірі знайомства з сучасною 
українською графікою малих форм (книжковий знак) зарубіжного 
глядача - поціновувачів екслібрису, колекціонерів, митців, видавців, 
мистецтвознавців. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72622  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братусь Іван Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Пошуки істини та краси. Проблема жанру історико-
біографічної прози Оксани Іваненко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72623  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоружа Людмила Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Науки про освіту": чи є в них місце педагогіці?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72624  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушак Оксана Михайлівна, Семеняка Світлана Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дистанційний курс з економіки: лабораторні 
роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72625  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилова Наталія Григорівна, Поляничко 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)  Стаття "Історичні аспекти становлення національної системи 
фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72626  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старинська Наталія 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)  Монографія "Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у 
процесі професійної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72627  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в 
енвайронментах Луїз Буржуа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72628  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Валенина Миколаївна, Туманова Валентина Миколаївна, 
Гацко 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)  Стаття "Исследование свойств темперамента и самооценки личности у 
студентов высшего учебного заведения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72629  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчук Оксана 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)  Монографія "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі 
українського модернізму 1920-1930-х років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджується рецепція художніх традицій греко-
римської спадщини в українському письменстві 1920-1930-х років. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72630  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнька Ганна Володимирівна, Даниленко Антоніна Михайлівна, 
Машовець Марина 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)  Книга для дітей "Київ від А до Я: вивчаємо, милуємось, пишаємось"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить пізнавальну, навчальну та розважальну інформацію про 
столицю України - місто Київ. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72631  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акіліна Олена Володимирівна, Ільїч Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка праці та соціально-трудові 
відносини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72632  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко 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 "Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72633  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Галина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретические основы художественно-творческой 
деятельности учащихся основной школы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72634  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюкова Ганна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Полотно "І одна візьметься, а інша полишиться"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72635  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задніпряний Геннадій Трохимович  
 

Повне ім'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 "Свобода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72636  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчук 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)  Навчальний посібник "Микола Зеров і античність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72637  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прошкін Володимир Вадимович, Панішева 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)  Стаття "Формування готовності майбутніх учителів математики до 
роботи в класах гуманітарного профілю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72638  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маланьїна Тетяна 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія 
"Психологічні особливості подолання вчителями 
внутрішньоособистісних конфліктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72639  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Тетяна Василівна, Лях Тетяна Леонідівна, Сергеєва 
Катерина Володимирівна, Спіріна Тетяна Петрівна, Тимошенко 
Наталія Євгенівна, Бондаренко Зоя Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Менеджмент волонтерських груп 
від А до Я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72640  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Леся 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)  Картина "Ранковий туалет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72641  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-наочний посібник "Технології психолого-педагогічного 
супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72642  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махачашвілі Русудан Кирилевна  
 

Повне ім'я або 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 "Логосфера комп'ютерного буття: феномен, структура, 
динаміка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72643  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Сергій 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 "Лідерські здібності керівника у сфері освіти: 
діагностика та розвиток"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72644  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Тетяна Гадульзянівна  
 

Повне ім'я або 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 "Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: 
теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72645  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Слободян Роман 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 "Лабораторний стенд для дослідження 
механічних характеристик виконавчих трифазних асинхронних 
двигунів при регулюванні частоти обертання зміною частоти струму в 
обмотці статора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль, який дозволяє досліджувати 
механічні характеристики трифазних виконавчих асинхронних 
двигунів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72646  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Слободян Роман Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лабораторний стенд для дослідження 
механічних характеристик виконавчих трифазних асинхронних 
двигунів при регулюванні частоти обертання зміною ковзання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль, який дозволяє досліджувати 
механічні характеристики трифазних виконавчих асинхронних 
двигунів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72647  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Слободян Роман 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 "Лабораторний стенд для дослідження 
механічних характеристик виконавчих трифазних асинхронних 
двигунів при різних способах регулювання частоти обертання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль, який дозволяє досліджувати 
механічні характеристики трифазних виконавчих асинхронних 
двигунів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72648  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Слободян Роман 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 "Лабораторний стенд для дослідження 
механічних характеристик виконавчих трифазних асинхронних 
двигунів при регулюванні частоти обертання зміною кількості пар 
полюсів обмотки статора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автоматизований програмний модуль, який дозволяє досліджувати 
механічні характеристики трифазних виконавчих асинхронних 
двигунів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72649  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богач Ілона Віталіївна, Слободян Роман 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 "Прикладний інтерфейс для розробки 
автоматизованих тестів Веб-додатків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72650  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Марина Петрівна, Прокопенко Сергій Васильович, 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 "Комп'ютерна програма для визначення 
індивідуальних нормативних сонографічних параметрів печінки, 
жовчного міхура і підшлункової залози"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72651  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система "МЕДСТАР - 
Лікарня" (МІС "МЕДСТАР - Лікарня")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації основних 
процесів діяльності медичної організації, що займається наданням 
медичних послуг пацієнтам в амбулаторно-поліклінічних та 
стаціонарних умовах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72652  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

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 "Медична інформаційна система "Медстар. 
Сімейний лікар" (МІС "Медстар. Сімейний лікар")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації основних 
процесів діяльності медичної організації, що займається наданням 
медичних послуг пацієнтам в амбулаторно-поліклінічних умовах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72653  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Валентина 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)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру з 
ілюстраціями "Авторська модель "Школа Лінгвістики і Духовності" 
("Школа Лінгвістики і Духовності")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розкриває шлях, пройдений колективом Ірпінської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з 
вивченням іноземних мов. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72654  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цахло Руслана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Фестиваль красоты профессиональной косметики, 
украшений и аксессуаров в форме командных соревнований "Батлы - 
бои без правил"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором створений сценарій та практично проведені Фестивалі краси 
у вигляді змагань професіоналів перукарів, візажистів і манікюрників з 
використання прикрас, косметики, аксесуарів та з музичним 
супроводом заходу і обов'язковим відзначенням переможців. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72655  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцько Катерина Василівна, Мартинчук Олена Валеріївна, Круглик 
Оксана Петрівна, Губар Світлана Юріївна, Долинна Ірина Петрівна, 
Біла Алла Олександрівна, Скуйбіда Катерина Юліївна, Хіміч Світлана 
Станіславівна, Марченко Оксана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальна програма "Програма розвитку глухих дітей дошкільного 
віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72656  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.)  
 

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)  Збірка пісень "Goodbye To Illusions"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72657  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Марина Валеріївна, Кучерява Тетяна Олексіївна, Красюк 
Юлія Миколаївна, Супрунюк Галина 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 "Дистанційний курс "Інформатика" 
(розроблений у системі Moodle)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72658  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорченко Андрій Васильович, Окунєва 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)  Твір наукового характеру "Внутрішній маркетинг підприємства: 
теорія, методика, практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72659  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонюк Микола Анатолійович, Буряченко Андрій Євгенович, 
Гризоглазов Денис Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 

 

536 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Місцеві фінанси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72660  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Максим Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Позамежжя студії Pixar: мій неймовірний шлях 
творення історії розваг разом зі Стівом Джобсом" ("Позамежжя студії 
Pixar")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72661  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

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)  Сценарій проведення свята "Естафета морських поколінь" з нагоди 
урочистої посвяти в курсанти поповнення ________ року"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено порядок проведення свята з нагоди урочистої посвяти в 
курсанти поповнення нового навчального року, яка проводиться 
щорічно у Херсонській державній морській академії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72662  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятикоп Олена 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)  Наукова стаття "Представлення зображення на основі нечітких 
когнітивних моделей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті описується знання когнітивної психології про первинну 
обробку інформації в здоровій системі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72663  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Ахламов Анатолій Геннадійович, 
Варавва Людмила Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації органам місцевої 
влади щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах 
комплаєнс-контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розроблено методику оцінки ефективності інвестиційних 
проектів в умовах комплаєнс-контролю на місцевому та регіональному 
рівнях, що забезпечує проведення інтегрованого управлінського 
аналізу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72664  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулінська Анжела Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління складовими фінансової безпеки 
національного господарства України: концепція та методологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72665  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія 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 "Розробка бізнес-плану. Ситуаційні вправи та 
методичні вказівки до проведення тренінгу. Частина ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72666  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія 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 "Ситуаційні вправи з дисципліни розробка бізнес-
плану" та методичні вказівки до його проведення. Частина І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72667  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна  
 

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)  Підручник "Основи менеджменту (2-ге видання, виправлене, 
доповнене)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72668  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Петришин 
Наталія Ярославівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Менеджмент. Навчавльний посібник для самостійної 
роботи студента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72669  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Овчинніков Богдан Сергійович, 
Котеченков Владислав Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Картографічні дослідження проблем генофонду населення України та 
стратегія їх виникнення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72670  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мандрикін Денис Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Набір символів універсального алфавіту 
"ALTER"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72671  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Володимир Васильович, Марченко Антон Миколайович, 
Скворцов Олег Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Спільне підприємство "РАДМІРТЕХ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система збирання даних з об'єктів контролю 
GMPROXY" ("програма GMPROXY")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72672  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трунов Віталій Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Настольно-азартная игра 
"Трушкаровка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72673  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Чужим коштом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72674  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрущак Володимир Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "В неділю рано зілля копала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Циганський син Гриць любив одночасно двох дівчат - доньку багачки 
Тетяну, яку виховала його мати Мавра, і односельчанку Настку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72675  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Ліпич Любов Григорівна, Мельник Ольга 
Григорівна, Адамів Марта Євгенівна, Хілуха Оксана Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Антисипативне управління машинобудівними 
підприємствами на засадах слабких сигналів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72676  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовець Олена Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Каскадні таблиці стилів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник орієнтований на навчання учнів професійно-
технічних навчальних закладів за професіями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72677  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Ілля Олегович, Комлик Тетяна Владиславівна (Татуся Бо)  
 

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 "Це не моє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72678  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Хомінич Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АСКОД. Реєстр територіальної громади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72679  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлишин Роман Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Эко Стиль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72680  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлишин Роман Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Eco Style"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72681  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурих Андрій Миколайович (Ведмежатко)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Медвежьи сны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72682  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

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 перетворювач код-напруги на основі 
біполярних перемикачів напруги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72683  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прикордонний Дмитро Васильович, Старченков Ігор В'ячеславович, 
Болюк Олег 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 "WorldTiсket.pro" ("WTP")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72684  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фучаджі Лариса Костянтинівна  
 

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)  Музика до збірки пісень "Веселая мышка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72685  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронь Тарас Степанович, Присак Якуб Димітр (Prysak Jakub Dymitr)  
 
Повне ім'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 ігрового повнометражного фільму "Із зав'язаними очима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72686  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мукомел Світлана Анатоліївна, Фомич Микола Володимирович, 
Снісаренко Андрій Григорович, Балицька Аліна 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 "Етнопсихологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72687  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мукомел Світлана Анатоліївна, Фомич Микола Володимирович, 
Снісаренко Андрій Григорович, Снісаренко Яна Станіславівна, 
Мохнар Людмила Іванівна, Кришталь Микола Андрійович  

 

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 "Акмеологічні основи підготовки 
рятувальників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72688  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2017  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

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)  Похідний твір "Музична скарбничка". Учбово-розвиваюча гра з 
засвоєння нотної грамоти на уроках сольфеджіо у підготовчому "0" 
класі шкіл мистецтв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Розін Іван Мойсейович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Сlara Berlinale"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3327  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2017 
 

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  Розін Іван Мойсейович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Take Me Away"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3328  
 

Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко Андрій Юрійович - 
Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Відьма Роман Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Dance All Night (Runstar & Iksiy Remix)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3329  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Відьма Роман Олександрович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Відьма Роман Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Worldwide (Like E)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3330  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Відьма Роман Олександрович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Відьма Роман Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Under"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3331  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Відьма Роман Олександрович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Семенець Інна Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Save My Time"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3332  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
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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  Семенець Інна Ігорівна, Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко 
Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Відьма Роман Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Take Me Away (Runstar & Iksiy Remix)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3333  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Відьма Роман Олександрович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Відьма Роман Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Dance All Night"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3334  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Відьма Роман Олександрович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Семенець Інна Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I Need That (TRAP)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3335  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 
 

550 

Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Семенець Інна Ігорівна, Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко 
Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Відьма Роман Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Magical Power"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3336  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Відьма Роман Олександрович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Семенець Інна Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Why"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3337  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Семенець Інна Ігорівна, Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко 
Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Семенець Інна Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Without You"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Номер реєстрації договору  3338  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Семенець Інна Ігорівна, Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко 
Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Семенець Інна Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Freedom"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3339  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Семенець Інна Ігорівна, Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко 
Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Семенець Інна Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Freedom (Runstar & Iksiy Remix)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3340  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Семенець Інна Ігорівна, Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко 
Андрій Юрійович - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єфремов Ігор Миколайович, Січка Володимир Ярославович, Русанов 
Андрій Васильович, Случинський Євген Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна підсистема "Портал послуг 
УДЦР"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3341  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2017 
 

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  Случинський Євген Олександрович, Русанов Андрій Васильович, 
Січка Володимир Ярославович, Єфремов Ігор Миколайович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМП'ЮТЕРНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ветров Антон Владимирович (Вєтров Антон Владіміровіч, DJ Antonio)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Твои Глаза" ("DJ ANTONIO REMIX") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3342  
 
Дата реєстрації договору                                07.04.2017 
 

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  Ветров Антон Владимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Давидюк Олег Олександрович, Кулагін Віктор Петрович, Корнієнко 
Ольга Борисівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EASYCON. V.2.10"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3343  
 
Дата реєстрації договору                                07.04.2017 
 

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 Корнієнко Ольга Борисівна, Фізична 
особа-підприємець Кулагін Віктор Петрович, Фізична особа-
підприємець Давидюк Олег Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІВОЛГА-2"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заставка телевізійної програми "Особистий 
рахунок"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3344  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Особистий рахунок"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3345  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу телевізійної програми "Особистий рахунок"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3346  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Ера бізнесу"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3347  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заставка телевізійної програми "Ера бізнесу"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3348  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу телевізійної програми "Ера бізнесу"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3349  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович, Мірошниченко Олексій 
Валентинович, Жук Людмила Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заставка телевізійної програми "Діловий світ" 
(Діловий світ. Тиждень); Збірка зображень "Логотип телевізійної 
програми "Діловий світ" (Діловий світ. Тиждень); Опис проекту 
телевізійної програми "Діловий Світ" (Діловий світ. Тиждень)  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір  

 

Номер реєстрації договору  3350  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Концептуальні сценарії телевізійних програм та 
відеороликів за тематикою "Залізниця: учора, сьогодні завтра"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3351  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2017 
 

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 "ЄС Продакшен груп" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИТАЛ ДЕСІЖИНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лупашко Артур Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма"Інтернет-сайт Доставка с Марса"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3352  
 
Дата реєстрації договору                                11.04.2017 
 

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  Фізична особа-підприємець Лупашко Артур Павлович - Фізична особа-
підприємець Бабічев Євген Вячеславович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макуха Микола Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн інтернет-сайту 
Доставка с Марса"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3353  
 
Дата реєстрації договору                                11.04.2017 
 

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 Макуха Микола Ігорович - Фізична особа-
підприємець Бабічев Євген Вячеславович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заріпов Олександр Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ділософт Аптека: Центральний офіс"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3354  
 
Дата реєстрації договору                                12.04.2017 
 

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 Заріпов Олександр Олегович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Ділософт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заріпов Олександр Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ділософт Аптека: Торговий підрозділ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3355  
 
Дата реєстрації договору                                12.04.2017 
 

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  Фізична особа-підприємець Заріпов Олександр Олегович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Ділософт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Глубина" / "Deepsea Story"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3356  
 
Дата реєстрації договору                                12.04.2017 
 

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  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Штурм" / "Total Front"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3357  
 
Дата реєстрації договору                                12.04.2017 
 

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  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгіч Віктор Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний твір "Проект житлових будинків з вбудовано-
прибудованими приміщеннями по проспекту Перемоги, 115 А в 
Святошинському районі м. Києва"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Номер реєстрації договору  3358  
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Дата реєстрації договору                                14.04.2017 
 

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 "Печерська Архітектурна 
Майстерня" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДС Проект"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Куцан Ольга Михайлівна (Куцан В., В. Кучер, Кучер В., Кучер-Куцан, 
Кучер В.-Куцан, В. Кучер-Куцан, Кучер-Куцан В.)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Симфонія живопису"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3359  
 
Дата реєстрації договору                                14.04.2017 
 

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  Куцан Ольга Михайлівна - Шевченко Олена Юріївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михайлов Андрій Вікторович, Коріков Костянтин Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СОMPETERA"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 

Номер реєстрації договору  3360  
 
Дата реєстрації договору                                14.04.2017 
 

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  Коріков Костянтин Володимирович, Михайлов Андрій Вікторович - 
КОМПЕТЕРА ЛІМІТЕД  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сміріна Наталія Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Віршований текст "Пісня Клари"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  3361  
 
Дата реєстрації договору                                19.04.2017 
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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  Сміріна Наталія Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жебко Євген Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Пісня Клари"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3362  
 
Дата реєстрації договору                                19.04.2017 
 

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  Жебко Євген Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Копанєв Микола Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічні умови "Плити пінополістирольні"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3363  
 
Дата реєстрації договору                                19.04.2017 
 

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 "ГОСПЛАСТ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вароса"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибаков Іван Володимирович, Смишляєв Антон Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "IFT Hardware Suite" v.1.0, Програмний продукт 
"IFT Kiosk Health Monitor" v.2.3, Програмний продукт "Stand Alone 
Terminal" ("Програмний продукт "SAT")  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3364  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
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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 "Інформаційно Фінансові 
Технології" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтелектуальні Фінансові Технології"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щербина Дмитро Сергійович, Хмельницький Петро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа тиражных и 
мгновенных электронных лотерей, как с использованием лотерейного 
оборудования, так и без него "Mig Lotto"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3365  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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  Хмельницький Петро Сергійович, Щербина Дмитро Сергійович - 
Кравчук Віталій Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа 
букмекерского программного обеспечения "Sportbook"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3366  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 
Віталій Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online Casino"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3367  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 
Віталій Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 

обеспечения "Online Instant lottery"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3368  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 

Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Обновление программного комплекса 

"BatMan" для симуляции спортивных событий "  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3369  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 

Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Обновление программного комплекса 

"Betndwin"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3370  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 

Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 
обеспечения "Online lottery"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3371  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 
Віталій Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 

обеспечения "Online poker room"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3372  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 

Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа программного 

обеспечения "Online Trading"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3373  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 

Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ступаков Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизированная платформа 

букмекерского программного обеспечения "Betting games"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3374  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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 "Р.Г.Л. ГРУП" - Кравчук 

Віталій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Уварова Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Почему"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3375  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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, Уварова Вікторія Сергіївна - Годунова 

Інна Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кісельов Нікіта Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Пулями"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3376  
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Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 
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  Кісельов Нікіта Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кісельов Нікіта Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танцую волосами"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3377  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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  Кісельов Нікіта Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеботаєв Ігор Володимирович (Игорь Майский)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Стерва"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3378  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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  Чеботаєв Ігор Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлов Кіріл Сєргєєвіч (Павлов Кирилл Сергеевич)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Случайная / Твоя случайная"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3379  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
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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  Павлов Кіріл Сєргєєвіч - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романовський Олексій Євгенійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SOLVER"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3380  
 
Дата реєстрації договору                                24.04.2017 
 

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  Романовський Олексій Євгенійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шипкін Сергій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оверия-туризм"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3381  
 
Дата реєстрації договору                                27.04.2017 
 
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  Компанія "CROSSEXPERT LLP" - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ОВЕРІЯ СОЛЮШЕНС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бердник Руслан Анатолійович, Білоконь Богдан Станіславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання роботи кеш-пам'яті з прямим 

записом"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3382  
 
Дата реєстрації договору                                03.05.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 
 

566 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Білоконь Богдан Станіславович, Бердник Руслан Анатолійович - 

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

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Максим Костянтинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепція проведення фестивалю "MotoOpenFest"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3383  
 
Дата реєстрації договору                                05.05.2017 
 

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  Дудко Максим Костянтинович - Громадська організація "Федерація 
мотоспорту міста Києва"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Ірина Валеріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Лінійка 
гепатитів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3384  
 
Дата реєстрації договору                                05.05.2017 
 

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  Бойко Ірина Валеріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СІНЕВО УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ноженко Олена Сергіївна, Черняк Ганна Юріївна, Горбунов Микола 
Іванович, Дьомін Ростислав Юрійович, Мостович Анатолій 
Валентинович, Суслов Євген Федорович, Ноженко Володимир 
Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм статистичної обробки прискорень рейки 
при проходженні потяга щодо оцінки впливу його на колію"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3385  
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Дата реєстрації договору                                05.05.2017 
 

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  Ноженко Володимир Сергійович, Суслов Євген Федорович, Мостович 
Анатолій Валентинович, Дьомін Ростислав Юрійович, Горбунов 
Микола Іванович, Черняк Ганна Юріївна, Ноженко Олена Сергіївна - 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черняк Ганна Юріївна, Дьомін Юрій Васильович, Ноженко Олена 
Сергіївна, Дьомін Ростислав Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм попередньої обробки прискорень рейки при 
проходженні потяга щодо оцінки впливу його на колію"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3386  
 
Дата реєстрації договору                                05.05.2017 
 

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  Дьомін Ростислав Юрійович, Ноженко Олена Сергіївна, Дьомін Юрій 
Васильович, Черняк Ганна Юріївна - Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макогончук Василь Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма ComRat для розрахунку параметрів заступної 
схеми автотрансформаторної групи АОДЦТН-330000/750 та ОДЦТНП-
92000/150"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3387  
 
Дата реєстрації договору                                10.05.2017 
 

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  Самсоненко Володимир Віталійович, Жук Віталій Володимирович, 
Князь Давид Федорович, Трибулькевич Антон Володимирович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UP.me app"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3388  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Трибулькевич Антон Володимирович, Князь Давид Федорович, Жук 
Віталій Володимирович - Самсоненко Володимир Віталійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита Сергеевна, 
Рита Дакота), Ахріменко Руслан Валерійович (Руслан Квінта)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Убей меня" / "Убей"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3389  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Ахріменко Руслан Валерійович, Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жебко Євген Олександрович, Олійник Григорій Ігорович, Сміріна 
Наталія Юріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Пісня Клари"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3390  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Сміріна Наталія Юріївна, Олійник Григорій Ігорович, Жебко Євген 
Олександрович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рахімжанов Іслам Руслановіч (Рахимжанов Ислам Русланович), Курто 
Володимир Євгенійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чуть-чуть"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3391  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Общєство с огранічєной отвєтствєнностью "Фалёса Фэмили Фэктори" 
- Общєство с огранічєной отвєтствєнностью "Лобода Мьюзик"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сірош Юлія Валентинівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "3st GRADE WORKBOOK THE HUMAN. THE 
FAMILY. THE WORLD".  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  3392  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Сірош Юлія Валентинівна - Благодійний фонд "Октая Алієва"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сірош Юлія Валентинівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "1st GRADE WORKBOOK THE HUMAN. THE 
FAMILY. THE WORLD"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  3393  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Сірош Юлія Валентинівна - Благодійний фонд "Октая Алієва"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сірош Юлія Валентинівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "2st GRADE WORKBOOK THE HUMAN. THE 
FAMILY. THE WORLD"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  3394  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Сірош Юлія Валентинівна - Благодійний фонд "Октая Алієва"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семеног Олена Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Похідний твір "Навчальний посібник для 3 класу "ЛЮДИНА. 

РОДИНА. СВІТ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Номер реєстрації договору  3395  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 
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  Семеног Олена Миколаївна - Благодійний фонд "Октая Алієва"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семеног Олена Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Похідний твір "Навчальний посібник для 2 класу "ЛЮДИНА. 

РОДИНА. СВІТ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Номер реєстрації договору  3396  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 
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  Семеног Олена Миколаївна - Благодійний фонд "Октая Алієва"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Сіроткін Дмитро Ігоревич, Потапов Дмитро Олександрович, Мариніч 

Євген Анатолійович  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smart Fleet"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3397  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 
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  Мариніч Євген Анатолійович, Потапов Дмитро Олександрович, 

Сіроткін Дмитро Ігоревич - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЗРУЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РІШЕННЯ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сіроткін Дмитро Ігоревич, Потапов Дмитро Олександрович, Мариніч 
Євген Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smart Leasing"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3398  
 
Дата реєстрації договору                                13.05.2017 
 

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  Мариніч Євген Анатолійович, Потапов Дмитро Олександрович, 
Сіроткін Дмитро Ігоревич - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЗРУЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РІШЕННЯ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шаболтас Олена Юліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник зображень упакування 
продукції під торговельною маркою "PASTA GRANDE" ("PASTA 
GRANDE") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3399  
 
Дата реєстрації договору                                16.05.2017 
 

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  Шаболтас Олена Юліївна - Приватне підприємство "Науково-
виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс"  

  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 
 

572 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шаболтас Олена Юліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник зображень упакування 
продукції під торговельною маркою "Славолия" ("Славолия") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3400  
 
Дата реєстрації договору                                16.05.2017 
 

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  Шаболтас Олена Юліївна - Приватне підприємство "Науково-
виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шаболтас Олена Юліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник зображень упакування 

продукції під торговельною маркою "КОЗАЧОК" ("КОЗАЧОК") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3401  
 
Дата реєстрації договору                                16.05.2017 
 
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  Шаболтас Олена Юліївна - Приватне підприємство "Науково-

виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шаболтас Олена Юліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник зображень 

упакування продукції під торговельною маркою "Урожай" ("Урожай") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3402  
 
Дата реєстрації договору                                16.05.2017 
 
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  Шаболтас Олена Юліївна - Приватне підприємство "Науково-

виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шаболтас Олена Юліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник зображень упакування 
продукції під торговельною маркою "PORT SALUTE" ("PORT 
SALUTE") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3403  
 
Дата реєстрації договору                                16.05.2017 
 

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  Шаболтас Олена Юліївна - Приватне підприємство "Науково-
виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Андерсон Оксана Анатоліївна, Вихренко Марина Анатоліївна, 

Чернінський Андрій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Номер реєстрації договору  3404  
 
Дата реєстрації договору                                16.05.2017 
 
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  Чернінський Андрій Олександрович, Вихренко Марина Анатоліївна, 

Андерсон Оксана Анатоліївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гавлюк Олексій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "NFC-гаманець" ("NFC-гаманець") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3405  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 
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 Гавлюк Олексій Миколайович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гавлюк Олексій Миколайович, Микитюк Андрій Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-банкінг "iBank"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3406  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 
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 Микитюк Андрій Анатолійович, Фізична 

особа-підприємець Гавлюк Олексій Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кулакова Вікторія Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "Look4ward"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3407  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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  Кулакова Вікторія Вікторівна - Ай Ейч Медіа Лімітед (IHA Media 
Limited)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніколаєв Вячеслав Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір - сценарій анімаційного фільму "Цар Плаксій та 
Лоскотон"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3408  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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  Ніколаєв Вячеслав Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КЕЙ АНІМЕЙШЕН СТУДІО"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тайкало Олег Володимирович, Сторчовий Андрій Сергійович, 
Кривуля Сергій Миколайович, Грязнов Владислав Сергійович, 
Горленко Олександр Сергійович, Речич Олександр Леонідович, Аверін 
Сергій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ALLIANCE" 
("ПЦ "ALLIANCE") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3409  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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 "АЙБОКС" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЙБОКС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кузін Олександр Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір - "Спортивно-розважальний захід Кубку 
Незалежності України з напівмарафону та легкоатлетичний пробіг 
"ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ" "VYSHYVANKA RUN" ("ЗАБІГ У 
ВИШИВАНКАХ" "VYSHYVANKA RUN") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3410  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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  Кузін Олександр Леонідович - Громадська організація "Федерація 
любителів спорту"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Остропіцький Дмитро 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТЕ80"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3411  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Романяк Дмитро Орестович, 
Остропіцький Дмитро Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТЕ75"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3412  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Закусило Олександр 

Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МЕ75"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3413  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 
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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Романяк Дмитро Орестович, 

Пономаренко Віталій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "UPST"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3414  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 
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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Бугайов Андрій Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "В-КМS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3415  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович, Макаричев Максим Володимирович, Кусій Сергій 
Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "B-TMS POS Config"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3416  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 
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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович, Міщенко Віталій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТЕ24"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3417  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2017 
 
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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Information and 
Communications Technology (ICT) Scope & Sequence"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3418  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Foreign Languages Curriculum (German, French 

and Russian), Secondary School Years 7-13 including IB Diploma"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3419  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Computing Curriculum: Secondary School (Years 

7-11)"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3420  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU History Curriculum: Secondary School (Years 7-13) 
including IB Diploma"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3421  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Language  

Curriculum"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3422  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU English Language and Literature Curriculum, 

Secondary School Years 7-13 including IB Diploma"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3423  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Business Studies (Years 7-9) / Business (Years 10-13) 
Curriculum including IB Diploma"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3424  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Geography Curriculum: Secondary School (Years 7-
13) including IB Diploma"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 

Номер реєстрації договору  3425  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Mathematics Curriculum: Secondary School (Years 
7-13) including IB Diploma"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3426  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Mathematics 
Curriculum"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3427  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Music Curriculum"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3428  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Music Curriculum: Secondary School (Years 7-11)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3429  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Science Curriculum"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3430  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Science Curriculum: Secondary School (Years 7-13) 
including IB Diploma"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3431  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Visual Arts 
Curriculum"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3432  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Art & Design Curriculum: Secondary School (Years 
7-13) including IB Diploma"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3433  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Personal, Social and Health Education (PSHE) 

Curriculum: Secondary School (Years 7-9)"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3434  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Personal, Social and 

Physical Education (PSPE) Curriculum"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3435  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Religion & Life Curriculum: Secondary School 
(Years 10-11)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3436  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Primary Years Programme: Social Studies 

Curriculum"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3437  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Creativity, Action, Service Curriculum: IB Diploma 

(Years 12-13)"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3438  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Drama and Performing Arts Curriculum: 
Secondary School (Years 10-11)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3439  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Theory of Knowledge Curriculum: IB Diploma 

(Years 12-13)"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3440  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "BISU Ukrainian Literature Curriculum: IB Diploma 

(Years 12-13)"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3441  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 

LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заставна Ольга Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "BISU Physical Education (PE) Curriculum: Secondary 
School (Years 7-11)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3442  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Заставна Ольга Василівна - ADVANCED BRITISH EDUCATION 
LIMITED (ЕДВАНДС БРІТІШ ЕДЮ'КЕЙШНАЛ ЛІМІТЕД)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Карпов Олександр Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій Культорологічного 
соціального проекту КОД" ("КОД") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3443  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Карпов Олександр Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАРШЕ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шелест Микола Борисович, Латін Сергій Петрович, Ніколаєв Олексій 
Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Визначення найменших прицілів"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  3444  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Ніколаєв Олексій Володимирович, Латін Сергій Петрович, Шелест 
Микола Борисович - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Артюхов Артем Євгенович, Васильєва Тетяна Анатоліївна, Фініков 

Тарас Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Масовий відкритий онлайн-курс "Академічна 

доброчесність: цінності, навички, дії"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  3445  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Фініков Тарас Володимирович, Васильєва Тетяна Федорівна, Артюхов 

Артем Євгенович - Сумський державний університет  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Заремба Олег Петрович, Заремба Юрій Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "AxDraft"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3446  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Заремба Юрій Петрович, Заремба Олег Петрович - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "АКСДРАФТ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPOS Telium Library"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3447  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BFastPay IOS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3448  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Моргун 
Ярослав Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "PosHostProxy"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3449  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "B-TMS Server"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3450  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Почечуєв 
Сергій Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "T-Master"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3451  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "B-TMS CommServer"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3452  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Бугайов Андрій Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МЕ80"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3453  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 

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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Аксьонов Денис Вікторович, Аксьонова Анастасія Валеріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "ДАВАЙ ТАНЦУЙ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3454  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2017 
 
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  Аксьонова Анастасія Валеріївна, Аксьонов Денис Вікторович - 

Малахов Денис Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бубнов Олександр Анатолійович, Костельман Володимир Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Анімаційний фільм "Сказочка про яйцо"; Анімаційний фільм 

"Маленьке Велике Сонце"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Номер реєстрації договору  3455  
 
Дата реєстрації договору                                22.06.2017 
 
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 "Студія анімаційних 

фільмів "Бубен" - Костельман Володимир Михайлович, Бубнов 
Олександр Анатолійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бубнов Олександр Анатолійович, Костельман Володимир Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графіка персонажів 

анімаційного фільму "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; Збірка творів 
образотворчого мистецтва "Цветовое решение персонажей 
анимационного фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; 
Аудіовізуальний твір "Анімаційний фільм "Шерлок Холмс и чёрные 
человечки"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3456  
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Дата реєстрації договору                                22.06.2017 
 
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 "Студія анімаційних 

фільмів "Бубен" - Костельман Володимир Михайлович, Бубнов 
Олександр Анатолійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вєтров Павло Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ескізів "OLLLY"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3457  
 
Дата реєстрації договору                                26.06.2017 
 

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  Вєтров Павло Сергійович - Ковтун Павло Михайлович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вєтров Павло Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ескізів "GRID"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3458  
 
Дата реєстрації договору                                26.06.2017 
 

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  Вєтров Павло Сергійович - Ковтун Павло Михайлович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатенко Максим Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Цикл малюнків для оформлення карт 
"ТАРО"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3459  
 
Дата реєстрації договору                                26.06.2017 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 
 

592 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ігнатенко Максим Анатолійович - Малахов Денис Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сенченко Андрій Віленович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Сила права"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3460  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 

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  Сенченко Андрій Віленович - Громадська організація "Всеукраїнський 
Рух "Сила Права"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Міронов Дмитро Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для шифрування особистих даних"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3461  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 
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  Міронов Дмитро Андрійович - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шаламов Руслан Васильович, Носов Георгій Андрійович, Литовченко 

Олександр Анатолійович, Каліберда Микита Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Біологія" підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Номер реєстрації договору  3462  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Каліберда Микита Сергійович, Литовченко Олександр Анатолійович, 

Носов Георгій Андрійович, Шаламов Руслан Васильович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Творче об'єднання "Соняшник"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шинкаренко Сергій Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для расчета теплопроводности и 
стоимости оконных и дверных ограждающих конструкций"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3463  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 

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  Шинкаренко Сергій Анатолійович - Гільц Алєксєй Ніколаєвіч (Гильц 
Алексей Николаевич)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Вєтров Володимир Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RS232 to TCPIP Link Mapper"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3464  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Романяк 
Дмитро Орестович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ActiveX ECRCommX"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3465  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
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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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Моргун 
Ярослав Володимирович, Мельницький Артем Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТЕРТ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3466  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 
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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович, Зелінський Олександр Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "BFastPay Android"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3467  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 
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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Остропіцький Дмитро 

Олександрович, Моргун Ярослав Володимирович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "TEIUN"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3468  
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Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 
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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DBPlus"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3469  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GS1000 - програмне забезпечення шлюзу для 
побудови великих міжрегіональних мереж POS - терміналів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3470  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
 

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 "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Остропіцький Дмитро Олександрович, Романяк Дмитро Орестович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "JavaPos CAT Service"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3471  
 
Дата реєстрації договору                                27.06.2017 
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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  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

 

597 

 
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               
авторського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 
01004 
 

Свідоцтво             
№ 3/2003 від 
22.08.2003 
 

Державна організація 
"Українське агентство з авто-
рських та суміжних прав"  

Управління на колективній             
основі майновими правами суб'єктів 
авторського права і суміжних прав 
(переважно здійснює управління 
майновими правами суб'єктів              
авторського 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    
авторського права і суміжних прав 

вул. Січових 
Стрільців, 1-5, 
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво           
№ 5/2003 від 
22.08.2003 

Об'єднання підприємств 
"Українська ліга музичних 
прав" 

Управління на колективній основі 
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 авторського 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-драма-
тичних творів образотворчого мис-
тецтва та інших, відповідно до пере-
даних в управління прав 

вул. Саксагансь-
кого, 6, оф. 110, 
м. Київ, 01033 

Свідоцтво               
№ 10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 
відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників 
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 

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 
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Номер свідоцтва, 
 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво            
№ 16/2010 від 
24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "Скарбниця 
авторів музики"  

Управління на колективній основі 
майновими правами авторів і 
виконавців 

бул. Шевченка, 
54/1, 7 поверх,  
м. Київ, 01032 

Свідоцтво               
№ 17/2010 від 
24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнська 
Ліга Авторів"  

Управління на колективній основі 
майновими правами авторів, 
виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом'янсь-
ка,1, оф. 802-803,   
м. Київ, 03035 

Свідоцтво               
№ 19/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Українська ліга авторських і 
суміжних прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і (або) суміжних 
прав 

вул. Євгена 
Сверстюка,            
буд. 23, офіс 1016,   
м. Київ, 02002 

Свідоцтво               
№ 20/2012 від 
26.04.2012 

Спілка об'єднань громадян 
"Асоціація з управління 
аудіовізуальними правами 
"АРМА-Україна"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

вул. Артема,  
буд. 37-41,              
7-й поверх, к. 1а, 
м. Київ, 04053 

Свідоцтво               
№ 23/2015 від 
30.06.2015  

Громадська організація 
"Організація збору, розподілу 
та колективного управління 
суміжними правами в 
Україні" 

Управління на колективній основі 
всіма категоріями майнових прав 

вул. Єлизавети 
Чавдар, 2,          
оф. 199, м. Київ, 
02140 

Свідоцтво           
№ 24/2015 від 
03.09.2015  

Громадська організація 
"Український авторський 
сервіс" 

Управління на колективній основі 
всіма категоріями майнових прав 
суб'єктів авторського права і 
суміжних прав 

вул. Харківське 
шосе, буд. 201-
203, корпус А, 
офіс 20,             
м. Київ, 02121 

Свідоцтво               
№ 21/2014 від 
08.08.2014 

Всеукраїнська громадська 
організація "Менеджмент 
інтелектуальної власності"  

Управління всіма категоріями май-
нових прав суб'єктів авторського 
права 

вул. Шараневи-
ча, 9, м. Львів, 
79018 
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НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 
Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 
організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво  
№ 6/УО від 
02.04.2009 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний альянс" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання фонограм, відеограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та зафік-
сованих у них виконань шляхом їх: 
публічного сповіщення, в ефір; 
публічного сповіщення, по проводах (че-
рез кабель) відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 18.01.2003 р. 
№ 71 "Про затвердження розміру вина-
городи (роялті) за використання опуб-
лікованих з комерційною метою фоно-
грам і відеограм та порядку її виплати",  
та контроль за правомірним викорис-
танням 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 ме-
тою фонограм, відеограм: 
комерційне використання зафіксованих 
у фонограмах і (або) відеограмах ви-
конань, публічне виконання опубліко-
ваних з комерційною метою фонограм 
та їх примірників, публічна демон-
страція опублікованих з комерційною 
метою відеограм та їх примірників у 
місцях з платним, безплатним входом; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих у фонограмах виконань, а 
також безпосередньо фонограм, опуб-
лікованих з комерційною метою, та їх 
примірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового радіомовлення; 
публічне сповіщення та ретрансляція (по-
вторне публічне сповіщення) зафіксо-
ваних у фонограмах і (або) відеограмах 
виконань, а також безпосередньо фо-
нограм і (або) відеограм, опублікованих 
з комерційною метою, та їх примірни-
ків у передачах ефірного і (або) супу-
тникового телебачення, кабельного ра-
діомовлення і (або) телебачення чи че-
рез мережу Інтернет у порядку, визна-
ченому в постанові Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2003 р. № 71 "Про 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2, м. Київ, 
01021 
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Номер свідоцтва, 
дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 
організації 

Місцезнаходження 

 

затвердження розміру винагороди (ро-
ялті) за використання опублікованих з 
комерційною метою фонограм і відео-
грам та порядку її виплати",  
та контроль за правомірним викорис-
танням таких фонограм (відеограм). 

Свідоцтво № 1 
від 31.07.2003  
 

Всеукраїнське об'єднання 
суб'єктів авторських прав і 
суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання опублікованих з комерційною ме-
тою фонограм і відеограм: 
комерційне використання зафіксова-
них у фонограмах і (або) відеограмах 
виконань, публічне виконання опублі-
кованих з комерційною метою фоно-
грам та їх примірників, публічна де-
монстрація опублікованих з комерцій-
ною метою відеограм та їх примірни-
ків у місцях з платним, безплатним вхо-
дом; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих у фонограмах виконань, а та-
кож безпосередньо фонограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та їх при-
мірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового радіомовлення; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих 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) теле-
бачення чи через мережу Інтернет у 
порядку, визначеному в постанові Ка-
бінету Міністрів України від 18.01.2003 р.   
№ 71 "Про затвердження розміру ви-
нагороди (роялті) за використання опу-
блікованих з комерційною метою фо-
нограм і відеограм та порядку її ви-
плати", та контроль за правомірним 
використанням 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 збиран-
ня і розподіл між суб'єктами авторсь-
кого права і (або) суміжних прав кош-
тів від відрахувань (відсотків) вироб-
никами та імпортерами обладнання і 
матеріальних носіїв, із застосуван-
ням яких у домашніх умовах можна здій-
снити відтворення творів і виконань, 
зафіксованих у фонограмах і (або) ві-
деограмах відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 27 чер-
вня 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 тво-
рів і виконань, зафіксованих у фоно-
грамах 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 збиран-
ня і розподіл між суб'єктами автор-
ського права і (або) суміжних прав 
коштів від відрахувань (відсотків) ви-
робниками та імпортерами обладнання 
і матеріальних носіїв, із застосуван-
ням яких у домашніх умовах можна 
здійснити відтворення творів і вико-
нань, зафіксованих у фонограмах і (або) 
відеограмах відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 
червня 2003 року № 992 "Про розмір 
відрахувань виробниками та імпор-
терами обладнання і матеріальних но-
сіїв, із застосуванням яких у домаш-
ніх умовах можна здійснити відтво-
рення творів і виконань, зафіксованих 
у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Дніпровська 
Набережна, 26-Ж,  
оф. 5, м. Київ, 
02132 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

71372, 71890, 72193, 72252, 72253, 72254, 72255, 72565, 72572 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

71519, 71520, 71521, 71881, 72128, 72261, 72347 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

71957, 72437 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

71268, 71272, 71275, 71276, 71277, 71278, 71279, 71280, 71281, 71282, 71283, 71284, 
71285, 71286, 71287, 71288, 71289, 71290, 71291, 71292, 71293, 71294, 71295, 71296, 
71297, 71298, 71299, 71300, 71301, 71302, 71303, 71304, 71343, 71345, 71368, 71369, 
71370, 71371, 71378, 71387, 71398, 71403, 71430, 71431, 71432, 71433, 71439, 71501, 
71555, 71583, 71600, 71612, 71613, 71644, 71681, 71688, 71711, 71714, 71717, 71741, 
71753, 71754, 71755, 71768, 71772, 71773, 71774, 71776, 71801, 71898, 71918, 71931, 
71941, 71948, 71951, 71970, 72045, 72056, 72057, 72073, 72074, 72077, 72104, 72121, 
72213, 72215, 72229, 72230, 72236, 72299, 72306, 72307, 72328, 72329, 72345, 72349, 
72377, 72381, 72421, 72424, 72428, 72429, 72430, 72433, 72436, 72464, 72465, 72467, 
72488, 72491, 72529, 72551, 72561, 72567, 72588, 72653, 72663, 72664, 72665, 72666, 
72668, 72669, 72672, 72675, 72676, 72688 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

71505, 71506, 71507, 72262 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

71256, 71257, 71258, 71259, 71263, 71266, 71269, 71271, 71367, 71380, 71397, 71400, 
71401, 71411, 71434, 71435, 71449, 71453, 71508, 71509, 71511, 71517, 71518, 71522, 
71533, 71534, 71545, 71546, 71547, 71548, 71552, 71553, 71563, 71592, 71601, 71602, 
71603, 71605, 71606, 71621, 71629, 71630, 71631, 71632, 71633, 71640, 71647, 71659, 
71678, 71720, 71722, 71733, 71750, 71758, 71760, 71761, 71762, 71766, 71777, 71794, 
71796, 71797, 71800, 71807, 71812, 71828, 71860, 71867, 71882, 71906, 71908, 71933, 
71936, 71943, 71960, 71961, 71965, 72037, 72038, 72039, 72041, 72043, 72044, 72049, 
72050, 72051, 72058, 72066, 72086, 72087, 72089, 72103, 72120, 72134, 72135, 72136, 
72137, 72138, 72139, 72140, 72141, 72143, 72154, 72162, 72163, 72164, 72165, 72166, 
72167, 72170, 72171, 72174, 72176, 72178, 72179, 72190, 72192, 72210, 72211, 72212, 
72231, 72232, 72233, 72261, 72287, 72288, 72300, 72302, 72319, 72320, 72321, 72323, 
72324, 72326, 72331, 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337, 72338, 72339, 72340, 
72341, 72342, 72343, 72344, 72346, 72348, 72350, 72380, 72388, 72410, 72440, 72453, 
72455, 72473, 72474, 72475, 72476, 72477, 72478, 72479, 72482, 72492, 72502, 72514, 
72521, 72525, 72526, 72566, 72577, 72579, 72580, 72581, 72582, 72583, 72584, 72586, 
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72587, 72589, 72645, 72646, 72647, 72648, 72649, 72650, 72651, 72652, 72671, 72678, 
72683 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

71957, 71969, 72052, 72054, 72279, 72400, 72401, 72545, 72546, 72547, 72548, 72549 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

72053 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

71260, 71262, 71272, 71280, 71344, 71345, 71346, 71349, 71354, 71355, 71360, 71361, 
71362, 71363, 71364, 71365, 71366, 71373, 71378, 71382, 71383, 71389, 71398, 71403, 
71410, 71413, 71444, 71452, 71496, 71501, 71515, 71554, 71564, 71569, 71570, 71571, 
71582, 71591, 71597, 71618, 71619, 71622, 71624, 71627, 71638, 71644, 71668, 71681, 
71714, 71716, 71717, 71741, 71752, 71759, 71767, 71768, 71787, 71789, 71793, 71805, 
71808, 71844, 71857, 71859, 71863, 71878, 71880, 71902, 71904, 71905, 71919, 71935, 
71949, 71950, 71951, 71953, 71956, 71972, 71973, 71974, 71975, 71976, 71977, 71978, 
71979, 71980, 71981, 72028, 72029, 72040, 72046, 72052, 72053, 72063, 72065, 72074, 
72085, 72088, 72092, 72098, 72104, 72113, 72122, 72123, 72151, 72153, 72160, 72175, 
72209, 72215, 72219, 72266, 72267, 72279, 72282, 72298, 72304, 72305, 72311, 72313, 
72314, 72328, 72349, 72365, 72369, 72398, 72408, 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 
72419, 72420, 72423, 72424, 72436, 72440, 72442, 72443, 72444, 72463, 72471, 72481, 
72490, 72503, 72517, 72560, 72561, 72563, 72575, 72588, 72593, 72594, 72598, 72633, 
72641, 72654, 72661, 72672, 72676, 72685, 72688 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

71596, 72207, 72208, 72353 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

71273, 71274, 71339, 71353, 71391, 71394, 71402, 71436, 71588, 71608, 71623, 71649, 
71679, 71680, 71682, 71719, 71846, 71870, 71873, 71901, 71913, 71914, 71964, 72045, 
72096, 72105, 72203, 72204, 72205, 72206, 72227, 72240, 72286, 72358, 72681 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

71396, 71405, 71639, 71874, 72042, 72129, 72207, 72208, 72284, 72360, 72361, 72418 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

72148 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

71275, 71278, 71279, 71281, 71282, 71283, 71284, 71285, 71286, 71287, 71288, 71289, 
71290, 71291, 71292, 71293, 71294, 71295, 71296, 71297, 71298, 71299, 71300, 71301, 
71302, 71303, 71304, 71338, 71458, 71459, 71460, 71461, 71462, 71463, 71464, 71465, 
71466, 71474, 71475, 71476, 71477, 71478, 71479, 71502, 71555, 71556, 71557, 71645, 
71646, 71721, 71803, 71813, 71814, 71815, 71816, 71817, 71818, 71819, 71820, 71821, 
71822, 71823, 71824, 71825, 71826, 71827, 71836, 71837, 71838, 71839, 71840, 71841, 
71842, 71970, 71982, 71983, 71984, 71985, 71986, 71987, 71988, 71989, 71990, 71991, 
71992, 71993, 71994, 71995, 71996, 71997, 71998, 71999, 72000, 72001, 72002, 72003, 
72004, 72005, 72006, 72007, 72008, 72009, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72015, 
72016, 72017, 72030, 72031, 72032, 72033, 72034, 72035, 72036, 72082, 72083, 72084, 
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72214, 72217, 72220, 72221, 72270, 72271, 72272, 72273, 72330, 72434, 72439, 72454, 
72562, 72686, 72687 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

71342, 71343, 72353 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

71593, 71931 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

71350, 71625, 71692, 71693, 71771, 71772, 71773, 71774, 71775, 71776, 71831, 71855, 
71889, 72076, 72280, 72289, 72315, 72316, 72381, 72486 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

71699, 71711, 71712, 71868, 71869, 72067, 72106, 72107, 72108, 72109, 72110, 72111, 
72112, 72260, 72285 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

71370, 71371, 71753, 71802, 71969, 72377, 72379, 72421, 72465, 72467, 72491, 72497, 
72669 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

71267, 71268, 71276, 71277, 71305, 71306, 71307, 71308, 71309, 71336, 71337, 71340, 
71368, 71369, 71374, 71384, 71386, 71387, 71392, 71399, 71412, 71414, 71415, 71416, 
71430, 71431, 71432, 71433, 71447, 71448, 71467, 71481, 71482, 71502, 71506, 71507, 
71510, 71512, 71513, 71514, 71516, 71535, 71536, 71537, 71542, 71549, 71565, 71566, 
71567, 71583, 71584, 71589, 71590, 71594, 71599, 71600, 71612, 71613, 71628, 71634, 
71648, 71650, 71651, 71652, 71655, 71660, 71663, 71664, 71665, 71666, 71669, 71670, 
71671, 71684, 71685, 71688, 71689, 71690, 71694, 71697, 71698, 71713, 71715, 71724, 
71725, 71726, 71727, 71728, 71729, 71730, 71734, 71735, 71736, 71737, 71738, 71740, 
71749, 71754, 71755, 71763, 71764, 71765, 71769, 71770, 71778, 71779, 71780, 71781, 
71790, 71792, 71795, 71801, 71810, 71811, 71829, 71830, 71843, 71858, 71864, 71872, 
71876, 71877, 71879, 71892, 71893, 71894, 71895, 71896, 71897, 71898, 71918, 71939, 
71940, 71941, 71948, 71958, 71963, 71966, 72054, 72055, 72056, 72057, 72059, 72060, 
72061, 72062, 72064, 72072, 72073, 72078, 72079, 72080, 72081, 72084, 72102, 72117, 
72121, 72126, 72127, 72133, 72147, 72155, 72156, 72158, 72161, 72168, 72169, 72172, 
72173, 72183, 72185, 72186, 72187, 72188, 72189, 72213, 72216, 72218, 72223, 72224, 
72229, 72230, 72236, 72239, 72241, 72257, 72258, 72259, 72263, 72264, 72277, 72292, 
72293, 72294, 72295, 72297, 72299, 72301, 72303, 72306, 72307, 72317, 72318, 72322, 
72325, 72327, 72329, 72345, 72376, 72383, 72386, 72387, 72389, 72390, 72391, 72392, 
72393, 72395, 72396, 72397, 72399, 72411, 72422, 72428, 72429, 72430, 72433, 72435, 
72438, 72441, 72445, 72460, 72466, 72483, 72487, 72488, 72489, 72504, 72506, 72507, 
72508, 72509, 72510, 72511, 72512, 72513, 72515, 72518, 72519, 72522, 72523, 72524, 
72529, 72540, 72541, 72542, 72543, 72544, 72545, 72546, 72547, 72548, 72549, 72550, 
72551, 72552, 72553, 72554, 72555, 72556, 72557, 72558, 72559, 72564, 72567, 72568, 
72570, 72574, 72576, 72578, 72590, 72595, 72596, 72597, 72599, 72600, 72601, 72602, 
72603, 72604, 72605, 72606, 72607, 72609, 72610, 72611, 72612, 72613, 72614, 72615, 
72616, 72617, 72618, 72619, 72620, 72621, 72622, 72623, 72624, 72625, 72626, 72627, 
72628, 72629, 72630, 72631, 72632, 72633, 72636, 72637, 72638, 72639, 72642, 72643, 
72644, 72653, 72655, 72657, 72658, 72659, 72662, 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 
72668, 72675, 72682 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

71351, 71352, 71543, 71653, 71654, 71657, 71856, 71970, 72367, 72496 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

71439, 72312 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

71677, 72177, 72571 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

72464 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

71804, 72077 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

71377, 71558, 71971 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

71264, 71454, 71455, 71456, 71457, 71483, 71484, 71485, 71486, 71487, 71488, 71489, 
71490, 71491, 71492, 71493, 71494, 71672, 71718, 71744, 71832, 72018, 72019, 72020, 
72021, 72022, 72023, 72024, 72025, 72026, 72027, 72505, 72591 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

71356, 71358, 71359, 71385, 71393, 71468, 71469, 71470, 71471, 71472, 71473, 71907, 
72145, 72146, 72456, 72457, 72458, 72459, 72485 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

71375, 71376, 71404, 71417, 71497, 71498, 71499, 71595, 71642, 71658, 71662, 71686, 
71751, 71854, 71937, 71942, 71947, 72093, 72101, 72124, 72125, 72130, 72182, 72196, 
72197, 72225, 72226, 72235, 72237, 72238, 72268, 72278, 72296, 72308, 72351, 72359, 
72369, 72372, 72373, 72375, 72382, 72402, 72403, 72480, 72673, 72674, 72677 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

71404, 71662, 71751, 71854, 72124, 72152, 72197, 72238, 72369, 72371, 72374, 72404, 
72405, 72431, 72432, 72468, 72480, 72677 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

71265, 71320, 71321, 71323, 71333, 71341, 71407, 71408, 71429, 71540, 71541, 71614, 
71616, 71617, 71674, 71675, 71676, 71782, 71809, 71845, 71853, 71875, 71900, 71910, 
71915, 71954, 71955, 72095, 72097, 72175, 72195, 72228, 72281, 72494, 72495, 72684 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

71270, 71310, 71311, 71312, 71313, 71314, 71315, 71316, 71317, 71318, 71319, 71322, 
71324, 71325, 71326, 71327, 71328, 71329, 71330, 71331, 71332, 71334, 71388, 71390, 
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71406, 71409, 71418, 71419, 71420, 71421, 71422, 71423, 71424, 71425, 71426, 71427, 
71428, 71442, 71443, 71445, 71446, 71450, 71451, 71480, 71495, 71503, 71504, 71523, 
71524, 71525, 71526, 71527, 71528, 71529, 71530, 71531, 71532, 71538, 71539, 71551, 
71559, 71560, 71561, 71562, 71572, 71573, 71574, 71575, 71576, 71577, 71578, 71579, 
71580, 71598, 71607, 71609, 71610, 71611, 71615, 71620, 71626, 71636, 71641, 71643, 
71656, 71667, 71673, 71687, 71691, 71700, 71701, 71702, 71703, 71704, 71705, 71706, 
71707, 71708, 71709, 71731, 71732, 71743, 71745, 71746, 71747, 71748, 71757, 71782, 
71783, 71784, 71785, 71786, 71788, 71791, 71834, 71835, 71847, 71848, 71849, 71850, 
71851, 71852, 71865, 71866, 71883, 71884, 71885, 71886, 71887, 71888, 71891, 71899, 
71900, 71903, 71911, 71912, 71920, 71921, 71922, 71923, 71924, 71925, 71926, 71927, 
71932, 71946, 71962, 72047, 72048, 72068, 72069, 72070, 72071, 72090, 72091, 72095, 
72097, 72131, 72149, 72150, 72180, 72194, 72198, 72199, 72200, 72201, 72202, 72265, 
72269, 72281, 72290, 72291, 72309, 72310, 72352, 72354, 72355, 72356, 72357, 72362, 
72363, 72364, 72366, 72370, 72406, 72407, 72426, 72427, 72469, 72472, 72493, 72494, 
72495, 72501, 72516, 72573, 72656 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

72181 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

71261, 71280, 71409, 71499, 71508, 71640, 71739, 71777, 71806, 71844, 71913, 71914, 
71915, 71916, 71917, 71934, 72101, 72104, 72150, 72157, 72175, 72176, 72181, 72186, 
72351, 72425, 72446, 72447, 72448, 72450, 72451, 72452, 72499, 72592, 72660, 72667, 
72674, 72688 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

71261, 71265, 71280, 71335, 71347, 71351, 71353, 71354, 71378, 71379, 71381, 71388, 
71391, 71394, 71395, 71402, 71428, 71436, 71437, 71439, 71448, 71480, 71482, 71495, 
71505, 71540, 71541, 71544, 71555, 71569, 71581, 71598, 71604, 71623, 71639, 71649, 
71656, 71674, 71676, 71679, 71680, 71681, 71682, 71683, 71695, 71696, 71710, 71739, 
71741, 71745, 71746, 71747, 71748, 71782, 71799, 71804, 71809, 71833, 71844, 71845, 
71853, 71859, 71861, 71862, 71891, 71900, 71903, 71935, 71938, 71952, 71955, 71957, 
71958, 71959, 71964, 71968, 71970, 72045, 72053, 72095, 72096, 72097, 72098, 72099, 
72100, 72115, 72118, 72119, 72122, 72132, 72142, 72144, 72175, 72180, 72191, 72256, 
72265, 72275, 72281, 72286, 72313, 72314, 72352, 72378, 72384, 72385, 72399, 72406, 
72417, 72425, 72440, 72444, 72446, 72447, 72448, 72449, 72450, 72451, 72452, 72461, 
72470, 72493, 72494, 72495, 72498, 72499, 72517, 72573, 72592, 72593, 72641, 72670, 
72676, 72684 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

71928, 71929, 71930, 72094, 72222 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

71348, 71357, 71379, 71381, 71395, 71437, 71438, 71440, 71441, 71544, 71550, 71581, 
71585, 71604, 71661, 71683, 71696, 71723, 71742, 71756, 71767, 71798, 71799, 71861, 
71862, 71871, 71909, 71938, 71944, 71945, 71952, 71957, 71967, 72098, 72099, 72100, 
72115, 72159, 72184, 72191, 72234, 72242, 72243, 72244, 72245, 72246, 72247, 72248, 
72249, 72250, 72251, 72256, 72274, 72275, 72276, 72283, 72368, 72384, 72394, 72409, 
72417, 72446, 72447, 72448, 72449, 72450, 72451, 72452, 72461, 72462, 72470, 72484, 
72499, 72500, 72527, 72528, 72530, 72531, 72532, 72533, 72534, 72535, 72536, 72537, 
72538, 72569, 72585, 72588, 72608, 72634, 72635, 72640, 72670, 72679, 72680 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

71635, 71637 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

71500, 71586, 71587, 72075, 72114, 72463 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

71959, 71968, 72385 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

71374, 71387, 71402, 71482, 71644, 71695, 71935, 72052, 72104, 72345, 72588 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анна Банковська (псевдонім) 72369 
Анонімно 71402, 71439, 72394 
Adele Komnik (псевдонім) 71783, 71784, 71785, 71786 
Anesty (псевдонім) 72149, 72150, 72370 
Benya&Zubrik (псевдонім) 71381, 71381, 71695, 71695, 71696, 71696 
David Guttmann (псевдонім) 71618 
Evgenia Morgan (псевдонім) 71866 
Heretics Invasion (псевдонім) 71891 
Kateryna Tsvihun, Vadim Melman, Vitaly Klochkov, 
Kinesthetic Films (псевдонім) 

71890 

Katya Che (псевдонім) 72354, 72355, 72356, 72357 
Melissa (псевдонім) 72047 
Nanna (псевдонім) 71607 
Nikita Gross (псевдонім) 72309 
Ruzhynski (псевдонім) 72149, 72370 
Ryzhynski (псевдонім) 72150 
YaNezabudka (псевдонім) 71804 
А. Комарівський (псевдонім) 72592 
Абраменко Євген Володимирович 72068, 72071 
Аветісян Вадим Григорович 72488 
Авраменко Олександр Миколайович 71488, 71490 
Аврамчук Олексій Олексійович 71665 
Адаменко Оксана Олександрівна 72522 
Адамів Марта Євгенівна 72675 
Адоньева Екатерина Вячеславівна 71442, 71443 
Азаров Олексій Дмитрович 72453 
Акіліна Олена Володимирівна 72631 
Акмаллаєв Енвер 71839 
Аксьонова Світлана Юріївна 72236 
Алексєєва Ірина Анатоліївна 71599 
Алексєнко Яна Валеріївна 71599 
Алексієв Володимир Олегович 71772, 71773, 71774, 71775, 71776 
Алексієв Олег Павлович 71772, 71773, 71774, 71775, 71776 
Алєксєєва Даріна Юріївна 72197 
Алєксєєнко Олексій Володимирович 71382 
Алієва Лєніє 71839 
Аліса ТАРК (псевдонім) 72418 
Алла Несвіт (псевдонім) 71294 
Аллахвердян Арман Сергеевич, Arman (псевдонім) 71938 
Алмазін Ігор Пантелеймонович 72383 
Альона Карат (псевдонім) 71270 
Альошечкін Олександр Анатолійович 71686 
Андерсон Оксана Анатоліївна 72030 
Андреєв Артем Сергійович 72194, 72195 
Андрей Восточный (псевдонім) 71865, 72516 
Андрейчук Микола Іванович 71967 
Андрійчук Тетяна Ростиславівна 72117 
Андрощук Геннадій Олександрович 71655, 71790 
Андрусишин Богдан Іванович 72029 
Андрющенко Василь Юрійович 72529 
Анжей Барський (псевдонім) 71452 
Аніскін Ігор Леонідович 72124 
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Антипцева Олена Юріївна 71795 
Антоненко Валентина Сергіївна 72653 
Антонова Анна Борисівна 72313, 72314 
Антощук Андрій Олександрович 72044 
Анучина Любов Василівна 72347 
Апатський Володимир Миколайович 72292, 72293, 72294, 72295 
Апостол Михайло Володимирович 71350 
Арістов Вадим Леонідович 72315, 72316 
Арканова Анастасія Анатоліївна 71590 
Артеменко Марина Сергіївна 71947, 72130 
Артеменко Оксана Сергіївна 71947 
Артемов Антон Олегович 72492 
Артемов Олександр Юрійович 71400 
Артюхов Артем Євгенович 72263 
Артюшенко Віктор Владиславович 72041 
Астровська Аліна Ігорівна 71310 
Атаманчук Володимир Миколайович 72044 
Атаманчук Олександр Михайлович 71453 
Атаманчук Петро Сергійович 72506, 72507, 72508 
Атаманюк Ярослава Дмитрівна 72005 
Афян Артем Артурович 71377, 71558 
Ахламов Анатолій Геннадійович 72663 
Бабаєв Володимир Миколайович 72038 
Бабенко Борис Іванович 72327 
Бабенюк Ганна Миколаївна 72397 
Бабенюк Юрій Дем'янович 72117 
Бабійчук Ірина Вікторівна 72119 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 72669 
Багацька Наталія Василівна 71698 
Баженов Віктор Андрійович 71392, 71393, 71621 
Базаркін Микола Володимирович 72565 
Байбак Андрій Олександрович 71640 
Байбаков Антон Георгійович 72565 
Байбуз Анатолій Семенович 71517 
Бакалінська Ольга Олегівна 71892 
Балабанова Катерина Євгенівна 72594 
Балан Павло Георгійович 71296 
Баландіна Надія Францівна 71991, 71994 
Балицька Аліна Анатоліївна 72686 
Балута Вікторія Сергіївна 71453 
Бандура Олег Олександрович 72043 
Банько Володимир Михайлович 71379 
Банько Катерина Олександрівна 71379 
Бар'яхтар Віктор Григорович 72011 
Барабуля Микола Іванович 71873 
Баранець Ольга Олегівна 72492 
Баранник Мар'яна Олександрівна 72086 
Баранцев Андрій Юрійович 72065 
Бардік Марина Афанасіївна 72601, 72602 
Барнасюк Сергій Віталійович 71855 
Басай Надія Пилипівна 71455 
Басалаєв Ілля Денисович 71636, 71643 
Батир Єлизавета Андріївна 72070 
Батищева Галина Мирославівна 71685 
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Бачинський Артем Олегович 72492 
Башкіна Аліна Едуардівна 71920 
Баяндін Володимир Володимирович 71890 
Бевз Валентина Григорівна 71823, 71827 
Бевз Григорій Петрович 71823, 71827 
Бевз Олександр Миколайович 71760, 71761, 71762 
Беденко Юрій Володимирович 72565 
Безвершенко Деніс Миколайович 72042 
Безвозюк Ірина Іванівна 72457, 72458, 72459 
Беззуб Юрій Віленович 71825 
Безносюк Олена Іванівна 71984 
Белей Орест Любомирович 71757 
Бережний Андрій Васильович 72231, 72232, 72233 
Березан Ольга Веніамінівна 72026 
Берендєєв Сергій Олександрович 72029 
Береславська Валентина Іванівна 71278, 71290 
Бернат Мацєй 72234 
Бех Іван Дмитрович 71721 
Бєлєнька Ганна Володимирівна 72630 
Бєлов Віктор Юрійович 71400 
Бєловол Світлана Анатоліївна 71966 
Бистра Ірина Ігорівна 72600 
Бистрова Юлія Володимирівна 72347 
Биструшкіна Світлана Вікторівна 71517, 71521 
Биченко Артем Олексійович 71647 
Бігдан Андрій Миколайович 72436 
Бідюк Петро Іванович 71750 
Біла Алла Олександрівна 72655 
Білан Віталій Петрович 71397 
Білан Миколай Миколайович 71606 
Білан Степан Миколайович 71605, 71606 
Біленко Олена Володимирівна (псевдонім) 72018 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 71842 
Білий Андрій Костянтинович 71412 
Білик Петро Євгенович 71377, 71558 
Білова Олена Сергіївна 71513, 71514 
Білозор Катерина Юріївна 71946 
Білозьоров Євген Вікторович 71557 
Білоус Андрій Михайлович 71664, 71665 
Білоус Іван Олександрович 72521 
Білоус Олексій Миколайович (Red Berlin) 71480 
Білоус Світлана Юріївна 71664, 71665 
Білошапка Інна Сергіївна 71554 
Білявська Аліса Костянтинівна 71551 
Білявцев Володимир Володимирович 71659, 71828 
Бісітов (псевдонім) 72209, 72517 
Бісмак Олена Василівна 72603 
Блага Вікторія Вікторівна 72081 
Бланк Ігор Олександрович 71895 
Близнюк Ігор Анатольович 71503, 71504 
Блінов Кирил Сергійович (Кирил Лір) 72096 
Блінов Кирил Сергійович (Кіріл Лір) 72095 
Бліщ Михайло Васильович 72580 
Бобошко Олег Іванович 72228 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 
 

611 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Боброва Валентина Іванівна 72126, 72127 
Бобрук Олексій Вікторович 72261 
Богач Ілона Віталіївна 72649 
Богдан Анжиєвський (псевдонім) 71639 
Богдан Олег Аркадійович 71374 
Богомолов Олег Васильович 71501, 71502 
Богуш Наталія Миколаївна 72282 
Божинова Фаїна Яківна 72011 
Бойко Аліна Василівна 71892 
Бойко Валентина Михайлівна 72025 
Бойко Вікторія Олександрівна 71268, 71600 
Бойко Дмитро Сергійович 72492 
Бойко Михайло Федосійович 72518 
Бойко Надія Василівна 72215 
Бойко Ольга Василівна 71871 
Бойченко Артем Михайлович 71826 
Бойченко Тетяна Євгенівна 71276 
Болюк Олег Анатолійович 72683 
Боляк Андрій Анатолійович 72595, 72613 
Боляк Наталія Леонідівна 72595 
Бондар Анастасія Сергіївна 71340 
Бондар Андрій Андрійович 72492 
Бондар Тамара Іванівна 71454 
Бондаревський-Колотій В'ячеслав Олександрович 72350 
Бондаренко Віктор Миколайович 72212 
Бондаренко Дмитро Сергійович 71377, 71558 
Бондаренко Зоя Петрівна 72639 
Бондаренко Лідія Григорівна 72553 
Бондаренко Олена Олександрівна 72008 
Бондаренко Тарас Григорович 72066 
Бондарєва Наталя Олександрівна 72434 
Борзенко Олександр Іванович 71982 
Боринець Надія Іванівна 72606 
Борисенко Анатолій Васильович 71939 
Борисюк Людмила Іванівна 71931 
Боровик Марина Вікторівна 71730 
Боровик Юлія Ігорівна 71892 
Бородянський Аркадій Олександрович 71943 
Борщевська Людмила Вячеславівна 71473 
Бохан Аліна Василівна 71896 
Братусь Іван Вікторович 72622 
Братушка Едуард Сергійович 71280 
Брезгін Максим Сергійович 71509 
Брисіна Ірина Вікторівна 72502 
Бугаєнко Максим Миколайович 71802 
Бугара Віталій Анатолійович 71568 
Бугорський Владислав Олександрович 71902, 71904 
Будник Артем Олександрович 71263 
Будник Вікторія Анатоліївна 71401 
Будниченко Валерій Борисович 72379 
Бурбан Назар Володимирович 72266 
Бурбела Емілія Ігорівна 71467 
Бурбика Михайло Михайлович 71781 
Буренко Валентина Миколаївна 71995 
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Буринська Ніна Миколаївна 72220 
Бурих Андрій Миколайович (Ведмежатко) 72681 
Бурлука Олена Вікторівна 72347 
Бурмицький Олександр Борисович 71554 
Бурнейко Ігор Олегович 72021 
Буряченко Андрій Євгенович 72659 
Бутенко Анатолій Миколайович 72035 
Бутко Володимир Іванович 72279 
Бутко Наталія Валеріївна 72441 
Бутнік-Сіверський Сергій Олександрович 71790 
Бутько Тетяна Василівна 71830 
Бучацька Тетяна Григорівна 71841 
Вавіна Людмила Сергіївна 71471 
Вадзюк Степан Нестерович 71968 
Вакалюк Ігор Петрович 71567 
Варавва Людмила Анатоліївна 72663 
Варивончик Анастасія Віталіївна 72593 
Варуха Андрій Володимирович 71899 
Васельцова Миланья Ефимовна (псевдонім) 71399 
Василашко Ірина Павлівна 71276 
Василенко Дар'я Павлівна 71548, 72143 
Василенко Євгеній Валерійович 71447 
Василенко Світлана Василівна 71813, 71822 
Василець Тетяна Юхимівна 72411 
Васильєва Лариса Леонідівна 71413 
Васильєва Тетяна Анатоліївна 72263 
Васильків Ірина Дмитрівна 72020 
Васильківський Ігор Володимирович 71907, 72456, 72457, 72458, 72459 
Васіліу Євген Вікторович 71309 
Васільцова Наталія Миколаївна 72567 
Васюк Світлана Олександрівна 71592 
Васюра Анатолій Степанович 72645, 72646, 72647, 72648 
Васюхін Михайло Іванович 71271 
Ваценко Анжела Володимирівна 72514 
Великий Ігор Володимирович 72498 
Величко Людмила Петрівна 72220 
Веліксар Людмила Георгіївна 71837 
Венгер Ганна Сергіївна 72376, 72386, 72387, 72389, 72390, 72391, 72392 
Вербицький Ігор Володимирович 72127 
Веремчук Тетяна Іванівна 71398 
Верещагін Вячеслав Леонідович 71625 
Вертегел Ірина Володимирівна 71335 
Верхола Михайло Іванович 71397 
Висоцька Алла Михайлівна 71462 
Височин Ірина Володимирівна 71895 
Вихренко Марина Анатоліївна 72030 
Вишинська Тетяна Леонідівна 71896 
Вишневська Лілія Іванівна 71565 
Вишневська Ольга Миколаївна 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Вишновецький Вадим Михайлович 72487 
Вівчарик Наталія Михайлівна 72016 
Вікторія Скуратовська-Кравченко (псевдонім) 72227 
Вільберг Айна Зиновіївна 71523, 71524, 71525, 71526, 71527, 71528, 71529, 

71530, 71531 
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Вільчковський Едуард Станіславович 71628 
Вітко Максим Михайлович 72143 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 72306, 72307 
Віхрецький Леонід Костянтинович 72076 
Владимир Пересвет (псевдонім) 72207, 72208 
Владіміров Едуард Олександрович 72525 
Владімірова Наталія Григорівна 71823 
Власенко Анатолій Федорович 71412 
Власенко Валерій Павлович 71557 
Власов Віталій Сергійович 72013 
Власюк Ганна Григорівна 71583, 71584 
Водолажська Тетяна Олександрівна 72065 
Водяник Аркадій Аркадійович 71280 
Воєвутко Наталя Юріївна 71803 
Возняк Григорій Михайлович 71458 
Войт Богдан Леонідович 71796 
Войтко Сергій Васильович 72430 
Войцева Олена Андріївна 71841 
Войцехівський Михайло Федорович 71491 
Войціцький Володимир Михайлович 72117 
Волгін Сергій Олександрович 71824 
Волик Андрій Олексійович (Dominatos) 71388 
Волинець Людмила Василівна 71404 
Волков Ігор Дмитрович 72575 
Волосовець Антон Олександрович 71688, 71689 
Волощук Євгенія Валентинівна 71295, 71299 
Ворон Алла Анатоліївна 71819, 71820 
Вороненко Юрій Васильович 72126 
Воронцова Тетяна Володимирівна 71721 
Воротникова Інна Олександрівна 72302 
Воскобойнік Олексій Юрійович 71412 
Врода Марина Анатоліївна 71658 
Гаврилова Наталія Григорівна 72625 
Гаврилюк Ольга Юріївна 71759 
Гавриш Ольга Миколаївна 71305 
Гаврілюк Ігор Леонідович 71741 
Гаврюсєв Сергій Михайлович 71629 
Гаврюсєва Тетяна Олександрівна 71629 
Гаджиєв Матин Магсуд-огли 71309 
Гайдаєнко Ірина Василівна 72001 
Гайдаєнко Ірина Віталіївна 71293 
Гайдамака Олена Василівна 71292 
Гайдамаченко Андрій Іванович 71809 
Гайдаш Анна Владиславівна 72598 
Галатов Олег Петрович 71936 
Гален Олександр Васильович (Одстар) 72562, 72563, 72564 
Гальчук Оксана Василівна 72616, 72629, 72636 
Гангальскі Алекси 72234 
Ганджа Тетяна Ігорівна 72126, 72127 
Гапонюк Микола Анатолійович 72659 
Гасюк Роман Володимирович 72384 
Гацко Олена Володимирівна 72628 
Гацька Людмила Павлівна 72297 
Гащак Володимир Михайлович 71282 
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Гедзик Андрій Миколайович 71815 
Гельфгат Ілля Маркович 72010 
Генералов Олександр Валентинович 71896 
Георгадзе Едуард Анзорович 72197 
Герасименко Андрій Олегович 71963 
Герасименко Анжеліка Григорівна 71892, 71895 
Герій Андрій Богданович 71855 
Герліці Юрай (Gerlici Juraj) 72586 
Герус Володимир Андрійович 71633 
Гессе Єлизавета Миколаївна 71834, 71835 
Гілевська Катерина Юріївна 72567 
Гілецький Йосип Романович 72005 
Гісем Наталія Миколаївна (Сорочинська Наталія 
Миколаївна) 

71479 

Гісем Олександр Володимирович 71998, 71999, 72000, 72004 
Гісем Ольга Олександрівна 71474, 71479 
Гладченко Ірина Вікторівна 71461 
Глазова Олександра Павлівна 72002 
Глазунов Дмитро Олегович 71881, 71882 
Глемба Іван Павлович 71717 
Глібко Сергій Васильович 71367 
Глушак Оксана Михайлівна 72624 
Гнатенко Вікторія Сергіївна 71463 
Гнатенко Галина Юріївна 71663 
Гнатюк Лілія Романівна 72400, 72401 
Гнатюк Олексій Юрійович 71758 
Гнізділова Олена Анатоліївна 71307 
Гоголєва Ганна Володимирівна 71992, 71993 
Голишева Євгенія Олексіївна 72264 
Голобородько Вадим Володимирович 72007 
Головачова Ольга Сергіївна 71896 
Головко Лілія Василівна 72230 
Головко Людмила Степанівна 71892 
Головко Олег Олександрович 72176 
Головня Юлія Ігорівна 71896 
Гололобова Юлія Олексіївна 72589 
Голошубова Ніна Олександрівна 71895 
Голуб Дмитро Віталійович  72350 
Голуб Ігор Павлович 72120 
Голуб Ніна Борисівна 72221 
Голубнича Катерина Леонідівна 72256 
Голяка Дмитрій Миколайович 71664 
Голяка Марина Андріївна 71665 
Гонтарь Олександр Олексійович 72587 
Гончаренко Антон Сергійович 72581 
Гончаренко Наталія Володимирівна 72241, 72297 
Гончаров Андрій Михайлович 71406, 71407, 71408 
Гончарук Степан Тихонович 72486, 72487 
Гопак Іван Олексійович 71496 
Гопак Ірина Броніславівна 71495 
Горбань Олег Олександрович 71573, 71574, 71575, 71576, 71577, 71578, 71579, 

71580 
Горбач Людмила Володимирівна 71281, 71300 
Горбенко Галина Василівна 72594 
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Горбунов Дмитро Олегович 72237 
Горбунов Іван Андрійович 71453 
Гордійчук Андрій Григорович 71805 
Горечко Павло Зіновійович 71418, 71419, 71420, 71421, 71422, 71423, 71424, 

71425, 71426, 71427 
Горленко Василь Андрійович 71375, 71376 
Горнійчук Іван Вікторович 71533, 71534 
Горобець Олена Валеріївна 71984 
Горовенко Наталія Григорівна 71690 
Городинська-Хемій Яна Ігорівна 72367 
Городнича Любов Олександрівна 72065 
Гороховський Костянтин Миколайович 71257, 71258, 71259 
Горошкіна Олена Миколаївна 72003 
Гостюхіна Елла Василівна 72438 
Гранківська Ірина Андріївна 71466 
Гранкіна Тамара Михайлівна 72272 
Гребцова Ірина Анатоліївна 72065 
Гречаник Олена Іванівна 71482 
Григор'єва Людмила Олександрівна 72229 
Григорович Олексій Владиславович 71987 
Григорчук Мирослав Васильович 72155 
Григорчук Олександра Ігорівна 72219 
Гризоглазов Денис Валерійович 72659 
Гринчук Тетяна Анатоліївна 72485 
Гринюк Наталія Андріївна 71896 
Гринюк Тетяна Анатоліївна 72025 
Гринь Володимир Григорович 71416, 71764 
Гриньова Марина Вікторівна 71590 
Грицан Ігор Михайлович 71364, 71365 
Грицюк Ірина Михайлівна 72345 
Грішина Алла Костянтинівна 72497 
Грішнова Олена Антонівна 72229 
Гроза Ельвіра Павлівна 71469, 72145 
Груздева Алла Олексіївна 71360, 71361 
Грянка Олександр Васильович 72287 
Губань Радим Васильович 72029 
Губар Світлана Юріївна 72655 
Губка Олексій Сергійович 71601 
Губка Сергій Олексійович 71601 
Гуляєва Анна Валеріївна (А.В. Булига) 71642 
Гуменюк Микола Іванович 72098, 72099, 72100 
Гундерчук Сергій Олександрович 72319, 72320 
Гур'єв Сергій Омелянович 71481 
Гурич Річард Вєславович (Man-Gust) 71743 
Гурська Олена Костянтинівна 71276 
Гурчик Ганна Ігоревна 71444 
Гурчик Ігор Миколайович (Goorchyk Igor) 71444 
Гусар Ольга Анатоліївна 72486, 72487 
Гусаревич Андрій Петрович 72120 
Гутаревич Юрий Феодосійович 71342 
Гуторов Андрій Олександрович 71872 
Гуща Тетяна Олегівна 71935 
Гущина Наталія Іванівна 71813 
Д'ячков Сергій Володимирович 71990 
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Давиденко Анатолій Васильович 72117 
Давидов Олексій Віталійович 72217, 72218 
Дамаскіна Поліна Андріївна 71687 
Даниленко Антоніна Михайлівна 72630 
Данилко Андрій Михайлович 72437 
Данило Любов Ігорівна 72611 
Данькевич Оксана Степанівна 71829 
Дармостук Валерій Вікторович 72519 
Дегтярьов Іван Михайлович 72054, 72055 
Деделюк Ніна Автономівна 71634 
Деділова Тетяна Вікторівна 72503 
Дейнега Вікторія Володимирівна 72168, 72169 
Дем'янюк Анжела Анатоліївна 72434 
Дем'янюк Лариса Володимирівна 71596, 71597 
Дем’янко Наталія Юріївна 71549 
Демаш Анатолій Володимирович 71518, 71519 
Дембицька Ольга Володимирівна 71777 
Демешко Інна Миколаївна 72439, 72445 
Демченко Алла Вікторівна 72556 
Демченко Олександр Олександрович 72269 
Демчук Руслана Миколаївна 71605 
Демянік Карина Олегівна 72188 
Денисов Анатолій Феодосійович 72229 
Денисюк Ольга Ростиславівна 72037 
Дергачов Володимир Андрійович 71545, 71546, 71547 
Дерека Тетяна Григорівна 72607 
Дериховська Вікторія Ігорівна 71858 
Деркач Світлана Миколаївна 71622, 71716 
Дєнєжніков Сергій Сергійович 72172 
Джозеф Вертута, Josef Vertuta (псевдонім) 71854 
Джума Вадим Петрович 72585 
Джура Олександр Миколайович 71568 
Дика Олена Дмитрівна 72068, 72071 
Димов Костянтин Володимирович 72388 
Димова Ганна Олегівна 72388 
Диннік Вікторія Олександрівна 72520 
Діденко Анна Юріївна (Анна Діді) 72407 
Дідур Олександр Леонідович 72591 
Діков Євгеній Миколайович 72065 
Дітчук Ігор Львович 72025 
Дмитренко Вадим Петрович 72478 
Дмитренко Володимир Ількович 71342 
Дмитренко Оксана Юріївна 71866 
Дмитренко Сергій Олександрович 72125 
Дмитрик Ольга Олексіївна 71714 
Добра Олена Михайлівна 71803 
Довгаль Ігор Васильович 71824 
Довгань Андрій Іванович 71303 
Довгань Галина Дмитрівна 71996 
Довгий Станіслав Олексійович 72011 
Додь Володимир Васильович 71824 
Долина Лілія Андріївна (Леда) 71261, 72408 
Долинна Ірина Петрівна 72655 
Долішній Олег Миколайович 71883, 71884, 71885, 71886, 71887, 71888 
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Домбровська Ольга Валеріївна 72539, 72540, 72541, 72542, 72543, 72544 
Домбровська Тетяна Миколаївна 72297 
Домбровський Валерій Петрович 72539, 72540, 72541, 72542, 72543, 72544 
Домбровський Владислав Анатолійович 72297 
Домбровський Іван Валерійович 72539, 72540, 72541, 72542, 72543, 72544 
Доможирський Павло Васильович 72287 
Домрес Наталія Вадимівна 71958, 71959 
Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски) 71910, 71911, 71912, 71913, 71914, 71915, 71916, 

71917, 71934 
Дончик Максим Андрійович 72296 
Дорош Артем Миколайович 72492 
Дроботенко Микола Миколайович 71749 
Дрок Вікторія Олександрівна 71362, 71363 
Дронів Михайло Степанович 71588 
Дронюк Іванна Мирославівна 72331 
Дронь Тарас Степанович 72685 
Дрофа Костянтин Андрійович 72318 
Дрьоміна Юлія Сергіївна 72229 
Дубінін Сергій Іванович 72058, 72514 
Дубневич Нестор Миколайович 71377, 71558 
Дубов Максим (псевдонім) 71582, 71619 
Дубовець Олексій Миколайович 72173 
Дугінець Галина Володимирівна 71896 
Дуда Роман Володимирович 72370 
Дудар Ольга Володимирівна 71825 
Дудко Дмитро Олексійович 71265 
Дуднєва Юлія Ернстівна 71877 
Дудник Олександр Олександрович 71796 
Дудяк Наталія Василівна 71754, 71755 
Думанська Віта Петрівна 72236 
Дучимінська Тамара Іванівна 71589, 72345 
Душенко Даніела Ігорівна 71700, 71701, 71702, 71703, 71704, 71705, 71706, 

71707, 71708, 71709 
Дяконенко Оксана Іванівна 72230 
Дятленко Сергій Миколайович 71282 
Дяченко Вадим Юрийович 72576 
Дьяконенко Лариса Петрівна 71674, 71675, 71676 
Дьяченко Ольга Володимирівна 71896 
Етоков Ігор Анатолійович 72324 
Євгеній Юхниця (псевдонім) 71953, 72193 
Євецький Віктор Леонідович 71533, 71534 
Євтушенко Анна Валентинівна 72688 
Єгоров Іван Володимирович 71438 
Єдігарян Фрунзік Суренович 72378 
Єльникова Галина Василівна 71648 
Єременко Ігор Юрійович 71766 
Єременко Олена Володимирівна 71817 
Єрмак Максим Васильович 71881, 71882 
Єрмоленко Андрій Іванович  72565 
Єрмоленко Світлана Яківна 71489 
Єршов Максим Валерійович 71434 
Єршов Сергій Володимирович 72007 
Єршова Алла Петрівна 72007 
Єрьомін Євген Олегович (Eromin) 72362, 72363, 72364 
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Жабєєв Георгій Володимирович 71879 
Жабєєв Павло Володимирович 71879 
Жабко Катерина Олексіївна 71803 
Жадан Артем Анатолійович 72579 
Жалоба Наталія Іванівна 72134, 72162 
Жаховська Валентина Леонідівна 72230 
Железняк Олексій Павлович 71609, 71610, 71611, 72198, 72199, 72200, 72201, 

72202 
Желтухін Євген Олександрович 71919 
Жолос Олександр Вікторович 71824 
Жорноклей Іван Олександрович 72151 
Жук Віктор Вікторович 72159 
Жук Марія Григорівна 71489 
Жук Марія Олександрівна 71509 
Жуковська Валентина Миколаївна 71895 
Журавель Тетяна Василівна 72639 
Журавльов Руслан Борисович 71450 
Журавська Інна Анатоліївна 71386, 71387 
Журба Володимир Валерійович 72175 
Журба Яніна Олексіївна 72175 
Журбинський Дмитро Анатолійович 71645 
Заболотний Віктор Вікторович 71285, 71286 
Заболотний Олександр Вікторович 71285, 71286 
Завальний Андрій Миколайович 71557 
Завойко Олександр Семенович 71368, 71369, 71370, 71371 
Загляда Іван Михайлович 72326 
Задніпряний Геннадій Трохимович 72635 
Задорожний Костянтин Миколайович 71986 
Задорожний Олег Валентинович 72417 
Заікін Олег Степанович 72223, 72224, 72277 
Зайд Давид Аронович 71962 
Зайцев Дмитро Вікторович 72310 
Зайцев Олександр Васильович 72280 
Замуреєнко Сергій Олександрович 71550 
Запотоцька Алла Богданівна 71465 
Заремба Ольга Миколаївна 72326 
Заславська Ольга Олександрівна 72063, 72064 
Затварський Василь Васильович 72088 
Захарійченко Юрій Олексійович 72006 
Захарін Сергій Володимирович 71349 
Захаров Андрій Михайлович 71812 
Захарова Марина Ярославівна 72519 
Захарченко Валерій Григорович 71347 
Захарченко Дар'я Валеріївна 71347 
Захарчук Аліна Віталіївна 72065 
Захарчук Наталія Сергіївна 71520 
Заяць Андрій Сергійович 72492 
Заяць Наталія Володимирівна 71557 
Заяць Тетяна Анатоліївна 72230 
Зброжек Світлана Іванівна 71948 
Звиняцьковський Володимир Янович 71295 
Зволинська Валерія Сергіївна 71554 
Звонар Віктор Павлович 72229, 72230 
Зеленцов Дмитро Гегемонович 72037 
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Зеленюк Оксана Володимирівна 72617 
Зеліско Інна Михайлівна 71663 
Землянська Аліна Вікторівна 71905 
Зербіно Дмитро Деонисович 71711, 71712 
Зіль Артем Валерійович 71620 
Зінченко Марія Олександрівна 72217, 72218 
Знайда Андрій Олександрович 72551 
Зозуля Андрій Іванович 71688, 72126, 72127 
Зозуля Іван Савович 71688, 71689, 71690, 72126, 72127, 72399 
Золотарьова Наталя Сергіївна 71808 
Зоря Сергій Миколайович 72587 
Зоценко Ірина Миколаївна 72530, 72531, 72532, 72533, 72534, 72535, 72536, 

72537, 72538 
Зубко Олена Віталіївна 71896 
Зуєва Лариса Євгенівна 71832 
Зуєнко Марина Олексіївна 71494 
Іванов Віталій Олександрович 72054, 72055, 72318 
Іванов Євген Мартинович 72073 
Іванов Микола Леонідович (Multigames) 72560 
Іванов Олександр Петрович 72577 
Іванов Сергій Сергійович 71750 
Іванов Станіслав Миколайович 71367, 72347 
Іванова Валентина Василівна 72133 
Іванова Наталя Анатоліївна 72082 
Іванова Оксана Анатоліївна 71519 
Іванченко Григорій Михайлович 71393 
Іванчук Наталія Віталіївна 71633 
Іващенко Олег Васильович 72126, 72127 
Іващенко Юлія Валеріївна 71344 
Іващук Олександр Сергійович 71623 
Ігнатьєв Павлов Борисович 72097 
Іксарова Наталія Олександрівна 71893, 71896 
Іліаді Олександр Іванович 72393 
Ілляшенко Сергій Миколайович 72264 
Ілюшик Олександр Сергійович 71845 
Ільін Михайло Олександрович 72350 
Ільїн Сергій Володимирович 72065 
Ільїч Людмила Миколаївна 72631 
Ільченко Сергій Миколайович 72312 
Індика Світлана Ярославівна 71968 
Іотенко Маріана Борисівна 72561 
Істер Олександр Семенович 71291, 71301 
Іщенко Віталій Анатолійович 71907, 72456, 72457 
Іщук Тарас Юрійович 72265 
Кавун Ольга Олександрівна 71895 
Кадикова Ірина Миколаївна 72038 
Кадоб'янська Наталія Миколаївна 71816 
Кадуліна Інна Олександрівна 71773 
Калачова Ірина Володимирівна 72229 
Калганова Вікторія Анатоліївна (Корольова Вікторія) 71644, 72104 
Калгін Денис Валерійович 72269 
Каліберда Микита Сергійович 72036 
Каліберда Мстислав Євгенович 72086, 72455 
Каліберов Станіслав Ігорович 72492 
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Калініна Лариса Вадимівна 71297 
Калініченко Ася Олександрівна 72089 
Кальницький Олександр Миколайович 71554 
Кальчев Ігор Вікторович 71375, 71376 
Кам'янецька Оксана Володимирівна 71896 
Камінський Володимир Володимирович 72551 
Кандиба Ганна Генадійовна 71383 
Канська Ольга Ігорівна 71513, 71514 
Капіруліна Світлана Леонідівна 71359, 71997 
Капоріна Альона Федорівна 71942 
Капралов Станіслав Олексійович 72268 
Карабут Олег Григорович 72288 
Караман Ольга Володимирівна 72003 
Караман Станіслав Олександрович 72003 
Карасюк Володимир Васильович 71367, 72347 
Карасюнок Анна Євгеніївна 71763, 71765 
Карпенко Лідія Миколаївна 72663, 72665, 72666 
Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана 
Дмитрівна) 

72027 

Касім Аніса Мохаммадівна 71271 
Касім Масуд Мохаммадович 71271 
Католик Галина Вікторівна 72558, 72559, 72574 
Катунін Олександр Володимирович 72196 
Кахута Ігор Вікторович 72678 
Кацан Роман Григорович 72120 
Кватернюк Сергій Михайлович 71907, 72456 
Кечиян Армен Нодарович 71436 
Киктев Микола Олександрович 71584 
Кирейко Тарас Віталійович 72196 
Кириченко Віктор Іванович 71660 
Кільдішев Віталій Йосипович 71309 
Кільдяєв Віталій Едуардович 71518 
Кім Ченбау Вадимович 71952 
Кінащук Наталія Леонідівна 72006 
Кіндій Дмитро Данилович 71671 
Кінщак Олександр Михайлович 72435, 72568 
Кіор Іван Федорович 71837 
Кіор Рустам Валерійович 71803 
Кіор Юлія Анатоліївна 71803 
Кіпенко Ян Ігорович 72368 
Кір'ян Вікторія Олександрівна 72487 
Кірій Анастасія Геннадіївна 71372 
Кірюхіна Олена Олександрівна 72011 
Кіцула Любов Михайлівна 71869 
Клепко Олена Сергіївна 71344 
Климась Руслан Володимирович 72282 
Клименко Віталій Миколайович 72519 
Клименко Олександр Миколайович 72366 
Клименко Юлія Михайлівна 72229 
Клименко Юрій Михайлович 71288, 71457 
Клісенко Наталія Олегівна 71622, 71716 
Кліщевська Ірина Яківна 72092 
Клозе Артур Пйотр 72182 
Клочко Альона Миколаївна 71778, 71779, 71780, 71781 
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Кляшторний Дмитро Володимирович 72478 
Кобернік Сергій Георгійович 71536 
Кобзєва Тетяна Анатоліївна 71778 
Ковалевський Єжи 71842 
Коваленко Анна Василівна 71540, 71541 
Коваленко Ігор Валентинович 71430, 71431, 71432, 71433 
Коваленко Роман Романович 71536 
Коваленко Сергій Іванович 71412, 71592 
Коваль-Цепова Анна Володимирівна 72608 
Коваль Ніна Степанівна 71276 
Коваль Тетяна Леонтіївна 72289 
Коваль Яна Юріївна 71822 
Ковальов Андрій Олексійович 72090, 72091 
Ковальова Тетяна Миколаївна 71565 
Ковальська Ірина Михайлівна 71868 
Ковальчук Наталія Дмитрівна 72599, 72609 
Ковальчук Олександр Леонідович 71637 
Ковальчук Тетяна Павлівна 71956 
Ковбасенко Людмила Василівна 72017 
Ковбасенко Юрій Іванович 72017, 72605 
Ковтюк Іштван Яношович 71840 
Кожанова Ольга Сергіївна 72612 
Козак Руслан Васильович 71671 
Козаченко Максим Володимирович 71563 
Козлик Ігор Володимирович 72252, 72253, 72254, 72255 
Козлинська Віра Володимирівна 72302 
Козлинський В'ячеслав Анатолійович 72302 
Козловський Олександр Володимирович 72589 
Козюк Богдан Леонідович 71799 
Кокієва Айше 71838 
Коленда Наталія Вікторівна 71759 
Коленко Юлія Геннадіївна 71939, 71940, 72121 
Колесніков Анатолій Григорович 72350 
Колесніков Роман Ігорович 71280 
Колодій Олексій Анатолійович 71557 
Колодійчук Володимир Анатолійович 72106, 72107, 72108, 72109, 72110, 72112 
Колодійчук Ірина Анатоліївна 72111 
Колотій Лариса Павлівна 71813 
Коляда Ігор Анатолійович 71358 
Коляда Юрій Васильович 72306, 72307 
Колядюк Роман Іванович 71347 
Коляка Денис Борисович 72300 
Комаринська Юлія Борисівна 72044 
Комаровський Олексій Валентинович 71410 
Комельков Юрій Олександрович 72569 
Комлик Тетяна Владиславівна (Татуся Бо) 72677 
Конанець Ірина Миколаївна 72211 
Кондратова Людмила Григорівна 71459 
Кондратьєв Ігор Михайлович 72043 
Кондрюкова Ірина Олексіївна 71343 
Коноваленко Володимир Володимирович 72210 
Коноваленко Ілона Сергіївна 71565 
Коновалова Марина Валентинівна 72273 
Коновалова Ольга Володимирівна 72627 
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Кононенко Микола Олександрович 72433 
Кононенко Ольга Володимирівна 72189 
Кононенко Юрій Олександрович 72433 
Конотопець Олександр Олегович (Red Berlin) 71480 
Конюх Ярослав Олександрович 72269 
Коняєв Геннадій Іванович 71389 
Корбут Лариса Миколаївна 72168, 72169 
Корж Андрій Петрович 72500 
Корженевський Віктор Казимирович 72421, 72422, 72423, 72424, 72464, 72465, 72466, 

72467 
Корівчак Людмила Денисівна 72557 
Корінник Дмитро Юрійович 71559 
Корнієвська Валентина Григорівна 71669, 71670 
Корнієвський Юрій Іванович 71669, 71670 
Коробов Олександр Вячеславович 72425 
Король Дмитро Михайлович 71671 
Король Михайло Дмитрович 71671 
Король Юрій Борисович 72346 
Королько Наталія Іванівна 71464 
Коромисло Сергій Дмитрович (Meetrich) 71439, 71441 
Корпач Анатолій Олександрович 71342 
Корчинська Наталія Гнатівна 71808 
Коршак Володимир Олександрович 72492 
Косенко Валентина Миколаївна 72214 
Косенко Віталій Іванович 71544, 71856, 71859 
Косенко Юлія Вікторівна 71396 
Косовець Олена Павлівна 72676 
Косорига Юрий Олександрович 72576 
Костенко Кирило Володимирович 72287 
Костенко Микола Прокопович 72650 
Костильов Олександр Васильович 71356 
Костина Олександр Миколайович 72302 
Костіков Ігор Юрійович 71824 
Костюк Олексій Борисович 72300 
Костюченко Валентина Миколаївна 71896 
Косяк Михайло Олександрович 71554 
Котвіцька Алла Анатоліївна 72187, 72189 
Котенко Наталія Олександрівна 71513, 71514 
Котеченков Владислав Олександрович 72669 
Котляревська Уляна Миколаївна 71665 
Котляров Василь Валисьович 71932 
Котляров Василь Васильович (Napilnik) 72501 
Коцар Олег Вікторович 71918 
Кочерга Олександр Васильович 72604 
Кочурська Олена Петрівна 72275 
Коширець Віктор Васильович 72345 
Кравець Віталій Михайлович 72043 
Кравченко Катерина Олександрівна 72586 
Кравченко Олександр Петрович 72586 
Кравченко Тетяна Василівна 71513, 71514 
Кравченко Тетяна Володимирівна 72306, 72307 
Кравчишин Іван Степанович 72351 
Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, artist 
15 ka) 

72290, 72291 
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Кравчук Валентина Миколаївна 72020 
Кравчук Василь Ростиславович 72023 
Кравчук Владислав Сергійович 72321 
Краєвська Галина Олександрівна 72230 
Красніков Олексій Федорович (Allkras; Allkrasnikov;  
Goopall; Гупал) 

72406 

Красуля Оксана Іванівна 72187 
Красюк Юлія Миколаївна 72657 
Крещенко Кирило Вікторович 72492 
Кривицький Юрій Віталійович 71557 
Кривко Сергій Антонович 71960, 71961 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 71818 
Кривошей Оксана Вікторівна 71412 
Кривошея Олексій Вікторович 72128 
Крижанівський Олександр Анатолійович 72615 
Крижановська Марія Євгенівна 72021 
Крижановський Олександр Феліксович 72007 
Крижевський Андрій Станіславович 72442, 72443 
Крикля Людмила Сергіївна 72102 
Крилова Ксенія (псевдонім) 71262 
Криськов Олег Дем'янович 71713, 72325 
Кришталь Микола Андрійович 72687 
Крівець Тамара Петрівна 71520, 71521 
Крімер Борис Олександрович 71878, 72236 
Кроленко Олександр Ігоревич 72281 
Кротов Микола Ігорович 71400 
Круглик Оксана Петрівна 72655 
Крюкова Ганна Олексіївна 72634 
Крюченкова Олена Юріївна 71304 
Крячок Олександр Степанович 71563 
Ксенія Заставська (псевдонім) 72284 
Кубарєва Інна Валеріївна 72187, 72188, 72189 
Кубкін Дмитро Георгійович 72262 
Куда Сергій Анатолійович 71509 
Кудирко Людмила Петрівна 71896 
Кудінов Вадим Анатолійович 71555 
Кудлай Єгор Віталійович 71453 
Кудряшов Артем Миколайович 72350 
Кузик Юлія Іванівна 72285 
Кузін Олександр Леонідович 72085 
Кузьменко Андрій Вікторович (Кузьма Скрябін) 71745, 71746, 71747, 71748, 71903 
Кузьменко Галина Василівна 72633 
Кузьменко Юрій Володимирович 71874 
Кузьмін Олег Євгенович 72667, 72668, 72675 
Кукоба Вячеслав Іванович 72573 
Кукурудзяк Юрій Юрійович 71256 
Кулачек Володимир В'ячеславович (Johnny Fist) 71532 
Кулик Олена Андріївна 72463 
Кулінська Анжела Вікторівна 72664 
Куліш Анатолій Миколайович 71780 
Куліш Неля Володимирівна 71763, 71765 
Кульбіда Світлана Вікторівна 71468, 71472, 72146 
Кульчицька Світлана Дмитрівна 72570 
Кульчицький Володимир Віталійович 72159 
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Кумгир-Чагур Любов Василівна 72571 
Кумеда Тетяна Андріївна 72043 
Куницький Сергій Володимирович 71554 
Куніцький Юрій Леонідович 71724, 71725, 71726, 71727, 71728, 71729, 71734, 

71735, 71736, 71737, 71738 
Купалова Галина Іванівна 72297 
Купко Ілона Володимирівна (Anoli Rich) 72203, 72204, 72205, 72206 
Купцова Юлія Олександрівна 72469 
Кураєва Ірина Володимирівна 71505 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 71626, 71731, 71732, 72426, 72427 
Курилін Іван Ростиславович 72044 
Курилко Вадим Олександрович (Vadio) 71667 
Курило Ірина Олексіївна 72236 
Куріленко Ірина Сергіївна 71595 
Курінна Наталія Степанівна 72016 
Курогло Надія Іванівна 71837 
Куроєдова Віра Дмитрівна 72317 
Кутішенко Валентина Петрівна 72619 
Кухарук Анна Дмитрівна 72429 
Кухіанідзе Арчіл Малхазович 72182 
Кухтін Сергій Вікторович 72120 
Куцевляк Сергій Валерійович 71602, 72651, 72652 
Кучеренко Людмила Іванівна 71412 
Кучерява Тетяна Олексіївна 72657 
Кучина Катерина Олегівна 72082, 72083 
Кучина Любов Іванівна 72082, 72083 
Кучкін Олександр Сергійович 71520, 71522 
Кучма Марія Олександрівна 71475 
Кучменко Олена Борисівна 71491 
Кушвара Олег Михайлович 71357 
Кьося Віра Вікторівна 72395, 72396 
Лабецька Юлія Богданівна 71803 
Лавренов Валерій Анатолійович 72565 
Лагутін Василь Дмитрович 71892, 71895 
Лада Деніз (псевдонім) 72114 
Ладиченко Катерина Іллівна 71896 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 71287 
Лазарєв Вадим Олегович (5 Vymir) 72352 
Лазарук Наталія Миколаївна 71931 
Лазебна Ірина Василівна 71892 
Лазнюк Наталія Василівна 71557 
Лак Томаш (Lack Tomas) 72586 
Ларін Віталій Юрійович 71583, 71584 
Ларіна Катерина Юріївна 71583, 71584 
Ластовецький Василь Васильович 72008 
Латишев Леонтій Євгенович 71657 
Латік Валентина Вікторівна 72229 
Лашевська Аліна Альбертівна 71275 
Лашевська Ганна Анатоліївна 71275 
Лебедєв Дмитро Вікторович 71815 
Левицька Алевтина Олександрівна 71710 
Левітас Фелікс Львович 71825 
Левченко Богдан Владиславович 72582 
Левченко Віктор Володимирович 71943 
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Левченко Дмитро Олексійович 71867 
Левченко Ярослава Сергіївна 71770 
Левчук Віталій Дмитрович 71723 
Лежнева Олена Іванівна 72505 
Ленартович Євгенія Сильвестрівна 71646 
Ленго Юлія Євгеніївна 71790, 72303 
Леовал Дерфі (псевдонім) 72129 
Леоніді (псевдонім) 72398 
Лерніченко Катерина Валеріївна 71401 
Леснік Олександр Миколайович 71666 
Леськів Ігор Володимирович 72491 
Лещенко Олександр Борисович 71603 
Лис Юлія Станіславівна  72257 
Лисенко Тетяна Іванівна 71277 
Литвин Олег Миколайович 72524, 72550 
Литвин Олег Олегович 72524 
Литвин Олександр Валеріанович 71963, 72147 
Литвиненко Григорій Миколайович 71458 
Литвиненко Євген Миколайович 71800 
Литвиненко Олена Дем'янівна 71305, 71306 
Литвинова Віра Володимирівна 71469, 71470, 72145 
Литвинюк Денис Васильович 72492 
Литвинюк Ольга Іванівна 72330 
Литовченко Олександр Анатолійович 72036 
Литовченко Сергій Дмитрович 71990 
Лихогуб Віталій Сергійович 71798 
Лібанова Елла Марленівна 72229 
Лібусь Михайло Іванович 72410 
Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.) 72656 
Лізанець Данило Іванович 72331 
Лімарь Ігор Валерійович 71309 
Ліпич Любов Григорівна 72675 
Ліпінський Володимир Олександрович 71608 
Лісенбарт Дмитро В'ячеславович 71440 
Лісовал Анатолій Анатолійович 71342 
Лісогор Лариса Сергіївна 72229 
Літвак Ольга Анатоліївна 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Літвак Сергій Михайлович 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Літинський Макисм Олександрович 72135, 72136, 72139, 72140, 72162, 72163, 72165 
Ліхачов Дмитро Юрійович 71552, 71553 
Ліщук Іван Іванович 72124 
Лобода Світлана Сергіївна 71909 
Лобунь Вікторія Миколаївна 71633 
Лобусова Олена Вікторівна 71982 
Логачов Євгеній Георгійович 72567 
Логвиненко Анатолій Іванович 71509 
Логінов Борис Олександрович 71372 
Лозова Ольга Миколаївна 72620 
Лозовой Віктор Олексійович 72347 
Ломоносов Анатолій Вадимович 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Ломоносова Оксана Едуардівна 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Ломський Денис Анатолійович 71509 
Лоулова Марія (Loulova Maria) 72586 
Лугова Вікторія Миколаївна 71542 
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Луговський Михайло Олександрович 71512 
Лук'яненко Сергій Миколайович 71881, 71882 
Лукіянчук Валентин Леонідович 71889 
Лунячек Вадим Едуардович 71648, 71651 
Лупенко Юрій Олексійович 71872 
Лупійчук Алла Вікторівна 71817 
Луценко Володимир Миколайович 71581 
Луценко Марія Михайлівна 71715 
Луцько Катерина Василівна 72655 
Любченко Олександр Сергійович 72271 
Любченко Ольга Миколаївна 72271 
Людвинський Андрій Володимирович 72326 
Люта Ольга Василівна 72263 
Лялюшко Олексій Олександрович 71902, 71904 
Лях Тетяна Леонідівна 72639 
Ляшенко Валенина Миколаївна 72628 
Ляшкевич Антоніна Іванівна 72001 
Мазаракі Анатолій Антонович 71895, 71896 
Мазничко Євгеній Борисович 72065 
Макаренко Ілля Олегович 72677 
Макарічев Віктор Олександрович 72502 
Макаров Денис Петрович 72326 
Макарова Олександра Миколаївна 72317 
Макєєва Наталія Іванівна 71337 
Маковська Юлія Антонівна 72566 
Макогон Юрій Миколайович 71612, 71613 
Максименко Михайло Васильович 72126, 72127 
Максименко Юлія Євгенівна 71557 
Максимець Денис Володимирович 72147 
Максимів Дмитро Ярославович 72078, 72079, 72080 
Максимов Роман Романович 72160 
Максимчук Михайло Анатолійович 72490 
Максимчук Наталія Петрівна 72509, 72510, 72511, 72512, 72513 
Макуха Михайло Павлович 71750 
Маландій Даніїл Михайлович 72176 
Маланьїна Тетяна Михайлівна 72638 
Малахов Денис Вікторович 72484 
Малецька Ольга Євгенівна 72259 
Малий Володимир Валентинович 72158 
Малий Ярослав Віталійович 71311, 71312, 71313, 71314 
Малинов Максим Вікторович 72385 
Малиновський Владислав Вадимович 71435 
Малишко Ірина Олегівна 71450, 71451 
Малій Ольга Володимирівна 71298, 71302 
Малік Олександр Олександрович 71685 
Малімон Людмила Яківна 71589 
Мальований Юрій Іванович 71458 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 72518, 72519 
Мандрикін Денис Валерійович 72670 
Мантула Вадим Дмитрович 71802 
Марина Ер Горбач (псевдонім) 71880 
Маринчук Ольга Анатоліївна 72526 
Марінов Дмитро Федорович 71678 
Марков Юрій Іванович 72126, 72127 
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Март Апрелий (псевдонім) 71333, 71334 
Март Апрелій (псевдонім) 71409, 71641 
Мартинов Сергій Валерійович 72326 
Мартинчук Олена Валеріївна 72655 
Мартинюк Максим Леонідович 72660 
Мартинюк Олександр Олександрович 71474, 71998, 71999, 72000, 72004 
Мартинюк Павло Іванович (Poul Martyn) 71572, 71573, 71574, 71575, 71576, 71577, 71578, 

71579, 71580 
Мартинюк Петро Миколайович 71633 
Мартищук Теодор Любомирович 71861, 71862, 72446, 72447, 72448, 72449, 72450, 

72451, 72452 
Мартіян Андрій Сергійович 72052 
Мартіян Микола Іванович 72052 
Марченко Антон Миколайович 72671 
Марченко Ніна Григоріївна 71343 
Марченко Оксана Володимирівна 72655 
Марчук Ірина Олександрівна 71585 
Марчук Олеся Володимирівна 71793 
Марчук Сергій Андрійович 72304, 72305 
Маслак Володимир Іванович 71548, 72143 
Маслієв Юрій Костянтинович 72481 
Маслобойщиков Сергій Володимирович 72468 
Масляк Петро Олексійович 71359, 71997 
Масол Людмила Михайлівна 71821 
Матвєйцов Станіслав Юрійович 72231, 72232, 72233 
Матвієнко Віталій Володимирович 72431 
Матковська Тетяна Миколаївна 71698 
Матяш Михайло Миколайович 71516, 71833 
Мафтин Наталія Василівна 72016 
Махачашвілі Русудан Кирилевна 72642 
Мачача Тетяна Святославівна 71814 
Машовець Марина Анатоліївна 72630 
Медведева Віолетта Олександрівна 71598 
Медведовська Наталія Василівна 72126 
Медвідь Ольга Юріївна 72012 
Межжерін Сергій Віталійович 72024 
Межжеріна Ярослава Олександрівна 72024 
Мелушова Ірина Юріївна 71843 
Мельник Антоній Петрович 72345 
Мельник Володимир Володимирович 72162 
Мельник Марина Петрівна 72650 
Мельник Олександр Васильович 71971 
Мельник Олександр Григорович 72590 
Мельник Олексій Андрійович 71400 
Мельник Ольга Григорівна 72667, 72668, 72675 
Мельник Софія Михайлівна 71971 
Мельник Тетяна Миколаївна 71893, 71896 
Мельниченко Ольга Володимирівна 72632 
Мельничук Дмитро Петрович 72229 
Мельніченко Тетяна Миколаївна 72435 
Меметов Айдер 71839 
Мержиєвська Любов Павлівна 71342 
Мерзлікіна Маріанна Михайлівна 71694 
Мерзляк Аркадій Григорович 72031, 72032, 72033, 72034 
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Меркулова Олена Миколаївна 72298 
Мерлак Олена Валентинівна 71800 
Мерлені Іріні Олексіївна 71683 
Метропан Володимир Миколайович 72382 
Меттель Вінсент Альбертович 71497 
Меть Іван Миколайович 72454 
Мигаленко Костянтин Іванович 71646 
Мизюк Денис Анатолійович 71554 
Миколенко Володимир Миколайович (Лытыта) 71964 
Мировська Анна Всеволодівна 72044 
Мироненко Наталія Михайлівна 71790 
Миронець Юрій Анатолійович 71555, 71556 
Миронюк Віктор Валентинович 71666 
Мисливий Володимир Андрійович 71779 
Михайленко Роман Володимирович 72043 
Михайлов Віктор Михайлович 72119 
Михайлова Емілія Аурелівна 71698 
Мілков Анатолій Миколайович 71837 
Міляновська Ніна Равілівна 72019 
Мінченко Ольга Василівна 71557 
Міняйло Олександр Іванович 71892 
Мірошкіна Ірина Володимирівна 71449 
Мірошниченко Маркіян Олександрович 71751 
Мірошніченко Світлана Віталіївна 71538, 71539 
Місюренко Віталій Валентинович 71520, 71522 
Мітельов Дмитро Анатолійович 71698 
Мітков Василь Борисович 72183, 72185 
Міхановська Наталія Геннадіївна 71698 
Мічута Ольга Миколаївна 71633 
Міщенко Олена Іванівна 71284 
Міщерякова Олена Вікторівна 72065 
Мовчан Сергій Іванович 72260 
Моїсеєнко Марія Ігорівна 71372 
Мойсієнко Іван Іванович 72518, 72519 
Мокрик Олег Ярославович 71699 
Молошок В'ячеслав Володимирович 72180 
Момот Олена Олегівна 71652 
Момот Тетяна Валеріївна 71697 
Монгарова Наталія Володимирівна 72171 
Монгарова Юліана Євгеніївна 72170, 72171 
Монько Юрій Олегович 72231, 72232, 72233 
Моргун Алла Серафимівна 72454 
Моржановський Максим Віталійович 72346 
Мороз Олександр Олексійович 71870 
Мороз Сергій Олексійович 72471 
Морозов Володимир Володимирович 72444 
Морозова Світлана Миколаївна 72600 
Мороко Валерій Миколайович 71283 
Морська Лілія Іванівна 71475, 72022 
Москальова Людмила Юріївна 72440 
Москвіна Світлана Михайлівна 71758, 72526 
Москвяк Євген Йосипович 71868 
Мосорін Павло Дмитрович 72580 
Мохнар Людмила Іванівна 72687 
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Мошкін Олександр Володимирович 72231, 72232, 72233 
Музикін Михайло Ігорович 71830 
Мукомел Світлана Анатоліївна 72686, 72687 
Мухарський Антон Дмитрович 71863 
Мушкевич Мирослава Іванівна 72345 
Набухотний Петро Федорович 72127 
Нагайник Тарас Григорович 71556 
Нагорнюк Сергій Леонідович (Red Berlin) 71480 
Надозірна Тетяна Володимирівна 71983 
Надточій Ірина Ігорівна 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Назаренко Наталія Володимирівна 71694 
Назарець Михайло Миколайович 72493, 72494, 72495 
Наливайко Оксана Ігорівна 71395 
Наровлянський Олександр Данилович 71485 
Наталья Пересвет (псевдонім) 72207, 72208 
Наумович Ганна Олексіївна 72518 
Наумчук Оксана Володимирівна 72021 
Неговський Андрій Андрійович 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337, 72338, 

72339, 72340, 72341, 72342, 72343, 72344 
Неда Неждана (псевдонім) 71751 
Недогібченко Євгенія Григорівна 71790, 72303 
Нежура Нінель Дмитрівна 71931, 72156 
Некрасова Катерина Сергіївна 71346 
Немерицька Людмила Вікторівна 71386, 71387 
Немченко Іван Васильович 72554 
Неповєка Артем Вікторович 72478 
Несен Галина Михайлівна 71472, 72146 
Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна 71637 
Нестерак Роксолана Вікторівна 71567 
Нестерчук Юлія Олександрівна 72441 
Нестор Василь Юрійович 72148 
Нестругіна Олена Сергіївна 71583 
Нечепоренко Наталія Іванівна 72174 
Нечитайло Тетяна Юріївна 72230 
Нечуйвітер Олеся Петрівна 72524, 72550 
Нізік Віктор Михайлович 71404 
Нікітченко Юлія Станіславівна 72297 
Нікішова Тетяна Володимирівна 71668 
Ніколаєва Наталя Сергіївна 72434 
Ніколаєнко Ірина Олександрівна 71366 
Ніколайчук Владислав Олександрович 72039 
Ніколенко Алла Євгеніївна 72087 
Ніколенко Ольга Миколаївна 71494 
Нілова Ганна Олегівна (Аня Нилова) 71847, 71848, 71849, 71850, 71851, 71852 
Німець Юлія Станіславівна (Юлія Етімгер) 71394 
Нінова Ганна Володимирівна 71352 
Нічта Олена Сергіївна 72345 
Новак Дмитро Анатолійович 72575 
Новак Ірина Миколаївна 72229 
Новицька Руслана Володимирівна (Лана Новітс) 72077 
Новіков Євген Андрійович 71367 
Новікова Марина Миколаївна 71730 
Новохацький В'ячеслав Олександрович 72120 
Ноженко Олена Сергіївна 72586 
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Нойманн Вільфрід 72297 
Норенко Максим Володимирович 72475 
Носач Леонід Зіновійович 72184 
Носенко Олександр Володимирович 72043 
Носов Георгій Андрійович 72036 
Носов Сергій Григорович 72087 
Носова Наталія Юріївна 71601 
Нуянзін Віталій Михайлович 71645, 71647 
Нуянзін Олександр Михайлович 71645 
Обертюх Максим Романович 72453 
Обидєннова Тетяна Сергіївна 71876 
Обуховський Сергій Сергійович 71677 
Овдіюк Вікторія Вікторівна 72434 
Овчинніков Богдан Сергійович 72669 
Огорь Ганна Миколаївна 72412, 72413, 72414, 72415, 72416, 72419, 72420 
Одарченко Роман Сергійович 72103 
Одинець Юрій Васильович 71337 
Ожелевська Тетяна Станіславівна 71892 
Окунєва Ольга Володимирівна 72658 
Олейніков Юрій Олександрович 71896 
Олександренко Олег Вікторович 72526 
Олійник Дмитро Володимирович 71566, 71864 
Ольховська Анжела Борисівна 72158 
Ольховський Олег Миронович 72252, 72253, 72255 
Ольшана Вікторія Леонідівна 72528 
Омаров Джанай Магомедович 72377, 72380 
Омельчук Сергій Аркадійович 72001 
Онікієнко Володимир Васильович 72229 
Опришко Микола Олександрович 71791 
Ораєвський Дмитро Вікторович 72488 
Орел Владислав Васильович 72126, 72127 
Орлова Ольга Василівна 71494 
Осадча Ярослава Миколаївна 72194 
Осадчук Андрій Михайлович 71960, 71961 
Осауленко Андрій Олександрович 71557 
Осмоловський Сергій Олександрович 71287 
Остап'як Ірина Зиновіївна 71567 
Остапенко Юрій Валентинович 71348 
Остапченко Людмила Іванівна 71296, 72117 
Остроумов Іван Вікторович 72049, 72050, 72051 
Охріменко Станіслав Сергійович 72261 
П'ятикоп Олена Євгенівна 72662 
П’ятницька Галина Тезіївна 71895 
Павленко Іван Володимирович 72055, 72318 
Павлишин Олег Володимирович 72043 
Павлишин Роман Володимирович 72679, 72680 
Павлов Олексій Володимирович 72461, 72462 
Павлов Сергій Володимирович 72453 
Павлов Сергій Сергійович 72119 
Павлова Оксана Георгіївна (Оксана Зоряна) 72308 
Павловський Олексій Михайлович 72473, 72474 
Паламарчук Владислав Петрович 71336 
Паламарчук Зоряна Володимирівна 71336 
Паламарчук Петро Васильович 71336 
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Паленчук Анна Альбертівна 72278 
Палій Анатолій Павлович 71415 
Палій Андрій Павлович 71715 
Палій Олександр Анатолійович 71487 
Панасенко Сергій Іванович 71416 
Панішева Ольга Вікторівна 72637 
Пантак Сергій Валерійович 71767 
Панченко Микола Сергійович 71684 
Панчук Олег Петрович 72507 
Паращич Валентина В'ячеславівна 72270 
Паращук Сергій Андрійович 72265 
Пасіченко Євген Валентинович 71522 
Пасічник Володимир Романович 71628 
Пасічник Олександр Сергійович 71456 
Паскаленко Вікторія Миколаївна 72483, 72489 
Пастико Микола Борисович 72572 
Патерега Надія Ігорівна 71699 
Патик Леся Леонідівна 72044 
Патлякевич Орест Андрійович 72317 
Пахаренко Василь Іванович 71492 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 71454 
Пашинський Микола Миколайович 72487 
Пелагейченко Микола Леонідович 72018 
Пелещишин Микола Богданович 72190 
Пелюстка Марина Іванівна 72056 
Пендюра Максим Миколайович 71557 
Пентилюк Марія Іванівна 72001 
Перевертун Ольга Петрівна 71817 
Перевозник Олександр Петрович 72120 
Передерій Ніна Олександрівна 72514 
Перельмутер Анатолій Вікторович 71392 
Пересипкін Михайло Миколайович 71697 
Пересипкіна Тетяна Валентинівна 72174 
Пересунько Микола Михайлович 71624 
Перкій Олена Вікторівна 71739, 72499 
Пермяков Андрій Георгійович (Назар Казко) 71274 
Першина Юлія Ігорівна 72524, 72550 
Пестушко Валерій Юрійович 71303 
Петренко Віктор Валерійович 71372 
Петренко Ірина Вікторівна 71340 
Петренко Ірина Іванівна 71790 
Петрик Олександр Владиславович 71260, 71949, 71950, 71951 
Петришин Наталія Ярославівна 72668 
Петришин Олександр Віталійович 71367 
Петров Ігор Анатолійович 72053 
Петров Михайло Іванович 71272 
Петров Олександр Васильович 72319, 72320, 72321 
Петрова Ганна Миколаївна 72043 
Петрова Тетяна Володимирівна 71789 
Петровський Олег Анатолійович 71756 
Петрук Андрій Валерійович 72311 
Петрук Василь Григорович 71907, 72456, 72457, 72458, 72459 
Петрук Роман Васильович 72456, 72457, 72458 
Петрухнов Олександр Дмитрович 72515 
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Петрученко Євгенія Леонідівна 72372, 72373, 72375 
Петрущенко Дмитро Петрович 72120 
Пивовар Юрій Ігорович 72487 
Пивоваров Василь Миколайович 72347 
Пивоварчук Володимир Савелійович 72551 
Пилипенко Ігор Олегович 72518, 72519 
Пилипчук Олександр Павлович 72008 
Пилипюк Тетяна Олександрівна 72345 
Пильтій Максим Вікоторович (ІР) 72560 
Пиріг Ярослав Васильович 72482 
Писєва Василіса Володимирівна 71790 
Пискунов Сергій Олегович 71393 
Півоваров Валентин Олександрович 71377, 71558 
Півторак Діана Олександрівна 72473, 72474, 72475, 72476, 72477 
Підвисоцький Валерій Валентинович 71557, 72043 
Підгорецький Юрій Володимирович 71594 
Піддубна Ірина Миколаївна 71337 
Піддубний Сергій Миколайович 71554 
Підлужний Андрій Борисович (Nichlava, Нічлава) 71445, 71446 
Підручна Марія Василівна 72023 
Підтереба Михайло Олексійович 72058, 72514 
Піканова Наталія Володимирівна 71470 
Пікуля Тетяна Олександрівна 71557 
Пілюгін Валентин Олексійович 72058, 72514 
Пільгук Тетяна Сергіївна 71414 
Пісоченко Тетяна Сергіївна 72116 
Пічкур Олександр Валентинович 71790 
Плаксюк Олексій Юрійович (Red Berlin) 71480 
Плотник Світлана Петрівна 72123 
Плоцинський Віктор Йосипович 72157 
Погарський Сергій Олександрович 72455 
Погребний Валерій Данилович 72113 
Поденщикова Надія Андріївна 72132, 72144 
Подколзін Ігор Вікторович 71384 
Подоляк Віталій Анатолійович 72319, 72320 
Подольська Аліна Олегівна 71548, 72143 
Подольський Ігор Володимирович 72154 
Поздєєв Сергій Валерійович 71645, 71646 
Покалюк Анатолій Іванович 71339, 71354 
Поліщук Валерій Петрович 71296 
Поліщук Наталія Миколаївна 71486 
Поліщук Тетяна Ігорівна 72594 
Половинко Станіслав Геннадійович 72577 
Половко Наталя Петрівна 71565 
Полонський Віталій Борисович 72031, 72032, 72033, 72034 
Полулях Наталія Сергіївна 71983 
Поляничко Олена Миколаївна 72618, 72625 
Полянський Павло Броніславович 71484 
Польова Марина Борисівна 71276 
Пометун Олена Іванівна 72015 
Пономаренко Володимир Степанович 71721 
Пономарьова Альона Анатоліївна 72518, 72519 
Попадинець Олена Василівна 72072 
Попадюк Світлана Андріївна 71276 
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Попель Павло Петрович 72102 
Попов Володимир Васильович 72671 
Попов Володимир Олексійович 72454 
Попов Володимир Станіславович 72120 
Попов Олег Анатолійович 72381 
Попова Людмила Олександрівна 72003 
Попова Тетяна Іванівна 72523 
Попович Микола Миколайович 71855 
Поповиченко Ірина Валеріївна 72216 
Портна Олена Олексіївна 71592 
Порядинський Олександр Петрович 72048 
Порядченко Олександр Петрович 71638 
Посвістак Олеся Анатоліївна 72059, 72060 
Потапенко Юрій Михайлович 72431 
Потієнко Валентина Олександрівна 72009 
Потьомкіна Ольга Костянтинівна 71921, 71922, 71923, 71924, 71925, 71926, 71927 
Почтар Костянтин Володимирович (5 Vymir) 72352 
Почтовюк Світлана Іванівна 71266 
Поян Олександр Сергійович 71273 
Прасолов Євген Якович 71966 
Прекрасна Олена Іванівна 72487 
Прийма Сергій Миколайович 71453, 72082, 72083, 72084 
Приймак Алла Миколаївна 71293 
Прикордонний Дмитро Васильович 72683 
Примаченко Марія Оксентіївна 72191 
Примаченко Федір Васильович 71437 
Присак Якуб Димітр (Prysak Jakub Dymitr) 72685 
Присяжнюк Анна Юріївна 71895 
Приходько Олексій Володимирович 71969 
Приходько Юлія Миколаївна 72012 
Проданець Роман Олегович 72526 
Прокопенко Наталія Сергіївна 72006 
Прокопенко Сергій Васильович 72650 
Прокудін Георгій Семенович 72377, 72380, 72567 
Прокудін Олексій Георгійович 72377, 72380 
Проскуріна Тетяна Юріївна 71698 
Просула Валентина Миколаївна 72069 
Прохоренко Андрій Геннадійович 71717 
Прохоров-Лукін Григорій Вікторович 72303 
Прохорченко Андрій Володимирович 71830 
Процюк Віталій Валерійович 71631, 71632 
Прошкін Володимир Вадимович 72637 
Прощенко Зоя Петрівна 71679 
Пугачевська Катерина Сергіївна 71896 
Пудова Тетяна Юріївна 72120 
Пуйко Тетяна Валеріївна 71556, 72044 
Пуль Роман Іванович 72368 
Пурцеладзе Катерина Анатоліївна 72097 
Пустовіт Михайло Олександрович 71647 
Пясковський Вадим Валерійович 72044 
Пятисоцька Світлана Сергіївна 71599 
Работягова Людмила Іванівна 71655, 71790 
Радзівілл Олександр Анатолійович 71811 
Радченко Юрій Васильович 71627 
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Разорьонов Роман Володимирович 72580 
Райгородецький Едуард Борисович 71768 
Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік) 71417 
Рак Людмила Миколаївна 72606 
Ракочі Вадим Олександрович 71385 
Ранський Анатолій Петрович 72457 
Ратушняк Святослав Петрович 71478 
Рахліс Вадим Леонідович 72436 
Рачин (псевдонім) 72122 
Редько Валерій Григорович 71278, 71290 
Редько Сергій Іванович 72643 
Реєнт Олександр Петрович 71298, 71302 
Рейко Марина Миколаївна 71515 
Ремажевська Віра Миколаївна 71465, 71466 
Ремех Тетяна Олексіївна 72015 
Ренський Олексій Юрійович 72167 
Речич Наталія Василівна 72009 
Рєзнік Олег Миколайович 71778, 71780, 71781 
Рибальченко Володимир Корнійович 72117, 72118 
Рибик Лариса Анатоліївна 72328, 72329 
Ривкінд Йосиф Якович 71277 
Рижий Вадим Віталійович 71378 
Римський Роман Олегович 72474 
Риндін Олександр Олександрович 72178 
Рій Василь Максимович 72410 
Роговенко Марія Михайлівна 72043 
Рогушина Юлія Віталіївна 71453 
Родінкова Вікторія Валеріївна 71351 
Родіонова Катерина Олександрівна 71415 
Родічева Ірина Сергіївна 72229 
Рожновський Михайло Васильович 71309 
Розорінов Георгій Миколайович 71583, 71584 
Розум Ігор Олександрович 72486, 72487 
Романенкова Юлія Вікторівна 72621 
Романчук Геннадій Андрійович 71846 
Романюк Іванна Дмитрівна 72561 
Романюк Олександр Никифорович 71796, 71965 
Романюк Олексій Іванович 72479 
Рослик Євгеній Олексійович 71649 
Рубан Лариса Анатоліївна 72515 
Рубан Наталія Павлівна 71648, 71650, 72173 
Руда Рита Миколаїіна 72552 
Руденко Андрій Петрович 72101 
Руденко Віктор Дмитрович 72009 
Рудень Василь Володимирович 71868 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 72131 
Румянцев Денис Миколайович 72492 
Руслан Русо (псевдонім) 71680 
Рябоконь Наталія Олександрівна 71698 
Рябчук Леся Вікторівна 72640 
Саблін Олег Ігорович 72577 
Сабол Діана Михайлівна 72606 
Савельєв Анатолій Семенович 71545, 71546, 71547 
Савченко Ганна Сергіївна 72347 
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Савчин Марія Михайлівна (псевдонім) 71493 
Саган Олена Валеріївна 71510 
Саєнко Ілля Вікторович 71782 
Сажко Галина Іванівна 72521 
Сазоненко Ганна Стефанівна 71857 
Самодін Артем Володимирович 71556, 72044 
Самойлюк Оксана Валеріївна 72046 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 71297 
Самонова Олена Ігорівна 71293, 71304 
Самусенко Оксана Миколаївна 72434 
Сапега Тамара Григорівна 72074 
Сапегін Олександр Миколайович 72475, 72477 
Свєтной Роман Станіславович 71508 
Свідерський Владислав Петрович 71801 
Світлана Славіна (псевдонім) 71353 
Світлична Євгенія Іванівна 71565 
Світличний Едуард Вікторович 71482 
Святокум Ігор Олегович 71988, 71989 
Святокум Оксана Євгеніївна 71988, 71989 
Севастьянова Даріна Олександрівна 71694 
Севрук Ірина Миколаївна 71896 
Селезньов Сергій Володимирович 71402, 71403 
Селезньова Олена Сергіївна 71941 
Селіванов Віктор Левович 72682 
Селюніна Зоя Володимирівна 72518 
Семашко Катерина Анатоліївна 72306 
Семенчук Андрій Вікторович 71380, 71630 
Семенюк Андрій Володимирович 72478 
Семеняка Світлана Олексіївна 72624 
Семерак Михайло Михайлович 71646 
Семерня Оксана Миколаївна 72506 
Сенченко Тамара Гургенівна 71517, 71521 
Сенчихін Юрій Миколайович 72488 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 72349 
Сергеєва Катерина Володимирівна 72639 
Сердюк Олександр Віталійович 72347 
Сердюченко Валентина Григорівна 71826 
Середа Сергій Сергійович 72151, 72152, 72153 
Середюк Оксана Іванівна 72283, 72588 
Середюк Тарас Леонідович 72283, 72588 
Сєров Микола Вікторович 71960, 71961 
Сиволоб Андрій Володимирович 71824 
Сидоренко Марина Миколаївна 71487 
Сидоренко Сергій Іванович 71612, 71613 
Сидорчук Марія Анатоліївна 72360, 72361 
Сизоненко Віталій Григорович 71518 
Симон Юрій Сергійович 72043 
Симошенко Світлана Анатоліївна 72045 
Синільник Юрій Миколайович 71855 
Сиротюк Володимир Дмитрович 71289 
Ситник Василь Володимирович 71788 
Ситнік Дмитро Анатолійович 71416 
Сичова Вікторія Томасівна 71489 
Сівцев Денис Олександрович 71890 
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Сікора Любомир Миколайович 72470 
Сікорський Андрій Костянтинович 71643 
Сільченко Марина Валеріївна 72657 
Сімакова Лідія Анатоліївна 71537 
Сіпунов Сергій Герардович 72527 
Сіренко Геннадій Олександрович 71801, 72057 
Сірко Людмила Петрівна 71692, 71693 
Скворцов Олег Володимирович 72671 
Скоб'як Дмитрій Петрович 72128 
Скоб Юрій Олексійович 71733, 71797, 71860, 71933 
Скопенко Олена Вікторівна 72117 
Скоробогатова Наталя Євгенівна 72428 
Скородід Іван Іванович 71606 
Скребньов Ілля Олексійович (Dominatos) 71388 
Скрипій Максим Олександрович 72480 
Скрипка Богдан Юрійович 72584 
Скрипник Наталія Вячеславівна 71824 
Скрипник Тетяна Вікторівна 72641 
Скубій Іван Вікторович 71671 
Скуйбіда Катерина Юліївна 72655 
Слабкий  Геннадій Олексійович 72126 
Славний Євген Миколайович 72300 
Слєпцов Олег Семенович 71635 
Слива Олена Іванівна 71664, 71665 
Сливка Роман Родославович 72005 
Сліпчук Ірина Юріївна 71491 
Слободян Марія Володимирівна 71875 
Слободян Роман Віталійович 72645, 72646, 72647, 72648, 72649 
Слободянюк Владислав Сергійович 71965 
Слободянюк Олена Михайлівна 71299 
Слонецький Борис Іванович 72127 
Слоньовська Ольга Володимирівна 72016 
Слюсар Людмила Іванівна 72236 
Смаглюк Любов Вікентіївна 71763, 71765 
Смаль Ігор Вікторович 72025 
Смоляр Анатолій Михайлович 71449 
Смоляр Юрій Юрійович 72176 
Смульська Наталія Омелянівна 71690 
Снарський Ольгерт Володимирович 71566, 71864 
Снєгірьова Валентина Василівна 71537 
Снєжко Аліса Михайлівна 71954, 71955 
Сніговська Оксана Володимирівна 71803 
Снігур Христина Анатоліївна 71391 
Снісаренко Андрій Григорович 72686, 72687 
Снісаренко Яна Станіславівна 72687 
Снітко Юлія Андріївна 72492 
Соболь Валерій Іванович 71535 
Соболь Маргарита Петрівна (Рита Лиманова) 71405 
Сокол Галина Іванівна 71355 
Соколова Наталія Михайлівна 72566 
Сокрут Волдодимир Миколайович 72043 
Сокульський Олег Євгенович 72567 
Соловей Марина Юріївна 72240 
Соловей Юлія Олександрівна (Леда) 71261, 72408 
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Соловйов Олексій Станіславович 71481 
Соломаха Тетяна Іванівна 71520 
Солопенко Володимир Анатолійович 71819, 71820 
Солошич Ірина Олександрівна 71266 
Солтис Любов Михайлівна 72057 
Сопілко Ірина Миколаївна 72487 
Сопов Володимир Михайлович 71516, 71833 
Сорока Олег Михайлович  72179 
Сорокіна Людмила Юріївна 71505 
Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім) 71474 
Сотникова Світлана Іванівна 71992, 71993 
Софійчук Євген Миколайович 71265 
Софія Алекс (псевдонім) 71900 
Співаковський Володимир Михайлович 71681 
Спірін Віталій Юрійович 71802 
Спіріна Світлана Вячеславівна 71802 
Спіріна Тетяна Петрівна 72639 
Спіркіна Оксана Олексіївна 71594 
Сплодитель Анастасія Олегівна 71505, 71506, 71507 
Ставицька Світлана Олексіївна 72619 
Стадник Олександр Григорович 71996 
Стаднік Інна Вікторівна 72345 
Сталінський Дмитро Віталійович 71802 
Станкевич Алла Андріївна 71719 
Старинська Наталія Володимирівна 72626 
Старицька Ольга Олексіївна 71557 
Старожицька Анастасія Юріївна 72565 
Старожицька Марія Георгіївна 72565 
Старченко Олександр Сергійович 72237 
Старченков Ігор В'ячеславович 72683 
Стас Хлавнович (псевдонім) 72114 
Стасевська Оксана Анатоліївна 72347 
Стасенко Ксенія Володимирівна 71500 
Стаценко Олексій Павлович 72359 
Степанова Дар'я Вікторівна 71740 
Степанський Михайло Леонідович 71568, 71570, 71571 
Стефанишин Владислав Ярославович 72040 
Стеценко Євген Вікторович (Янеж Окнецетс) 71373 
Стецько Андрій Євгенович 71267 
Стеченко Віктор Володимирович 72365 
Стороженко Ігор Петрович 72086 
Сторожик Анна Іванівна 72612 
Стороха Богдан Валентинович 71494 
Страхов Сергій Олегович 72177 
Страшко Станіслав Васильович 71491, 71721 
Стрелковська Ірина Вікторівна 72483, 72489 
Стрижак Юрій Іванович 72287 
Стрижова Тетяна Володимирівна 71814 
Струкевич Олексій Карпович 71483 
Стужук Олександр Олександрович 72105 
Стус Вікторія Іванівна 72043 
Судак Володимир Сергійович 71335 
Судус Андрій Володимирович 71567 
Сулаєва Наталія Вікторівна 71308 
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Сундучкова Марія Володимирівна 72478 
Супрун Алла Олегівна 72126 
Супрун Валентина Дмитрівна 72161 
Супрунюк Галина Михайлівна 72657 
Сурженко Нонна Вікторівна 71448 
Сутковий Володимир Лукич  71279 
Суханова Надія Леонідівна 71937 
Сухін Володимир Вікторович 71731, 71732, 72427 
Сухомовський Олександр Григорович 71672 
Сушко Дмитро Ярославович 71853 
Сушко Наталія Мар'янівна 71894 
Сядристий Микола Сергійович 72530, 72531, 72532, 72533, 72534, 72535, 72536, 

72537, 72538 
Тагліна Ольга Валентинівна 71985 
Тадеєв Василь Олександрович 71460, 71477 
Тадеєва Юлія Петрівна 72231, 72232, 72233 
Танасієнко Павло Васильович 71481 
Танцюра Вадим Леонідович 72230 
Танько Дмитро Сергійович 72231, 72232, 72233 
Таранюк Анастасія Олександрівна 72578 
Тарасенко Володимир Петрович 71555 
Тарасенко Катерина Володимирівна 71586, 71587, 72075 
Тарасова Марина Валеріївна 71442, 71443 
Тароєва Дар'я Валерівна 72345 
Тебенчук Галина Михайлівна 71935 
Теличук Галина Олегівна 71791 
Теліженко Кирил Олександрович 71552, 71553 
Телятник Максим Сергійович 71548, 72143 
Теплов Сергій Георгійович 71908 
Терентьєв Олександр Миколайович 71750 
Терець Валентина Миколаївна 72236 
Терещук Андрій Іванович 72012, 72014 
Терещук Борис Миколайович 71282 
Терзі Вероніка Мечеславівна 71836 
Терлецька Марія Вячеславівна 72400, 72401 
Терницький Сергій Володимирович 71794 
Терон Ірина Василівна 72230 
Тетяна Тернія (псевдонім) 72265 
Тилькун Наталія Олександрівна 71906 
Тименко Володимир Петрович 71282, 71984 
Тимофєєва Таісія Тихонівна 72286 
Тимошенко Наталія Євгенівна 72597, 72639 
Тихомиров Денис Олександрович 71557 
Тихомиров Олександр Деонисович 71557 
Тищенко Олександр Михайлович 71645 
Тімохіна Лілія Сергіївна 72215 
Тімшин Іван Анатолійович 72371, 72374 
Тітович Анастасія Валеріївна 72228 
Ткаліч Тетяна Іванівна 71740 
Ткаченко Анастасія Володимирівна 71453, 72082, 72083 
Ткаченко Григорій Іванович 71412 
Ткаченко Костянтин Анатолійович 71656 
Ткаченко Лідія Григорівна 72229 
Ткачук Едуард Васильович 71673 
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Ткачук Ірина Олександрівна 72322 
Токар Інна Іванівна 72504 
Токарчук Борис Андрійович 71844 
Толкачова Ірина Анатоліївна 72487 
Толстанова Ганна Миколаївна 71824 
Толстопятова Інна Василівна 72323 
Торопенко Олександр Михайлович 71970 
Торопенко Юлія Вікторівна 71970 
Тохтамиш Олександр Михайлович 72596 
Третьяков Василь Олександрович 71866 
Трибрат Костянтин Олександрович 72348 
Тронько Віра Володимирівна 71896 
Трофименко Павло Євгенович 71338 
Трофимчук Максим Вікторович 72321 
Трофіменко Вікторія Миколаївна 72238 
Трохановський Владислав Ігорович 72307 
Трубей Оксана Миколаївна 71895 
Трунов Віталій Геннадійович 72672 
Трунова Ірина Михайлівна 72186 
Труш Юлія Тимофіївна 71513, 71514 
Туманова Валентина Миколаївна 72628 
Тур Іван Михайлович 71807 
Турій Анастасія Миколаївна 72583 
Туркін Геннадій Олегович 72213 
Турченко Федір Григорович 71283 
Турчик Павло Миколайович 71907, 72456, 72458 
Туряниця Вікторія Георгіївна 71494 
Туташинський Василь Іванович 72028 
Тучина Наталія Василівна 72271 
Тюріна Оксана Володимирівна 71557 
Уварова Ганна Шевкетівна 71303 
Угрюмов Михайло Леонідович 71733, 71797, 71860, 71933 
Удовенко Максим Юрійович 71647 
Удовиченко Богдан Олександрович 71603 
Удовиченко Лариса Миколаївна 71816 
Улановська-Циба Наталія Аркадіївна 72514 
Ульяницька Наталія Ярославівна 71968 
Уманець Ольга Віталіївна 72347 
Уманська Вікторія Григорівна 72142 
Уманців Юрій Миколайович 71892 
Ургалієва Зауреш Шахзаратівна 72181 
Урсу Наталія Олексіївна 71593 
Устеленцева Ірина Олексіївна 72093 
Устинова Ірина Петрівна 72487 
Фаніян Ігор Каренович 72528 
Фастівець Костянтин Григорович (GONTA) 72472 
Федевич Ольга Юріївна 72331 
Федоренко Віра Іларіонівна 71869 
Федоренко Раїса Петрівна 72345 
Федоренко Юрій Володимирович 72067 
Федорова Вікторія Олександрівна 71831 
Федоровська Мар'яна Іванівна 71565 
Федорченко Андрій Васильович 72658 
Федулова Любов Іванівна 71897 
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Федченко Олег Михайлович 72182 
Феофанов Сергій Євгенійович 71517, 71521 
Феофанова Олена Вікторівна 71517, 71520, 71522 
Фесенко Микола Володимирович 72242, 72243, 72244, 72245, 72246, 72247, 72248, 

72249, 72250, 72251 
Фефілова Галина Євгенівна 72270, 72273 
Фєтєску Лариса Іванівна 72395, 72396 
Філенко Оксана Миколаївна 71295, 71299 
Філіпенко Тетяна Михайлівна 71279 
Філіпських Віталій Геннадійович 71543 
Філоненко Наталія Юріївна 72087 
Фомич Микола Володимирович 72686, 72687 
Фролов Володимир Констянтинович 71807, 72041, 72348 
Фучаджі Лариса Костянтинівна 72684 
Фьокла Фортель, Фекла Фортель (псевдонім) 72235 
Хабаров Володимир Остапович 71774, 71776 
Хабчик Аркадій Семенович 72299 
Хазін Марат Борисович 72192 
Халецький Євгеній Валентинович 72154 
Хан Володимир Олегович 72211 
Хараба Михайло Васильович 72580 
Харенко Іван Миколайович 72025 
Харів Людмила Мечиславівна 71264 
Харлап Костянтин Анатолійович 72103 
Харлап Ольга Анатоліївна 72103 
Харченко Наталія Петрівна 71557 
Харченко Тетяна Гадульзянівна 72644 
Харьковський Вадим Олексійович 71727, 71728, 71729 
Хаусер Владімір (Hauser Vladimir) 72586 
Хвищук Андрій Іванович 72580 
Хищенко Людмила Аркадіївна 71451 
Хілай Ярослав Валерійович 72262 
Хілуха Оксана Анатоліївна 72675 
Хіміч Світлана Станіславівна 72655 
Хлань Людмила Вікторівна 71519 
Хлібовська Ганна Миколаївна 72021 
Хмелевський Микола Олександрович 71948 
Хмель Олег Миколайович (Oleg Hop) 72432 
Ходаковський Володимир Федорович 72661 
Ходзицька Ірина Юліївна 71984 
Ходосовцев Олександр Євгенович 71824, 72518, 72519 
Холод Євгеній Леонідович 72065 
Холодняк Людмила Володимирівна 71662 
Холопов Леонід Семенович 71591 
Хомінич Олександр Олександрович 72678 
Хомяк Вадим Олександрович 71509 
Хоружа Людмила Леонідівна 72614, 72623 
Хохленкова Наталя Вікторівна 71829 
Хрипта Ігор Михайлович (Інґвар Та, Inguar Ta) 71682 
Христуленко Андрій Олександрович 71726 
Хром'як Христина Юріївна 71315, 71316, 71317, 71318, 71319, 71320, 71321, 

71322, 71323, 71324, 71325, 71326, 71327, 71328, 
71329, 71330, 71331, 71332, 71341, 71614, 71615, 
71616, 71617 
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Хрустальова Вікторія Вікторівна 71892 
Хрущак Володимир Богданович 72673, 72674 
Цапко Денис Петрович 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337, 72338, 

72339, 72340, 72341, 72342, 72343, 72344 
Царік Дар'я Валеріївна 71551 
Цахло Руслана Григорівна 72654 
Цвіль Володимир Іванович 71752 
Ценко Маргарита Борисівна 72347 
Цепкало Тетяна Олександрівна 72555 
Цеховський Максим Володимирович 71545, 71546, 71547 
Цибулькіна Ганна Володимирівна 71554 
Цибульник Сергій Олексійович 72476 
Цибульська Ольга Павлівна 71560, 71561, 71562, 71691 
Цьось Анатолій Васильович 71628, 71634 
Чадюк Анатолій Володимирович 71257, 71258, 71259 
Чайка Володимир Олександрович 71428, 71429, 72068, 72069, 72070, 72071 
Чванов Леонід Максимович 72301 
Чеботарьова Олена Валентинівна 71463 
Чейпеш Володимир Васильович 72473 
Чеклов Володимир Федорович 71631, 71632 
Чеклова Валентина Михайлівна 71631, 71632 
Чекмарьова Валентина Василівна 72617 
Черепова Інна Вікторівна 72570 
Черкашина Ольга Сергіївна 72258 
Черковська Людмила Григорівна 71412 
Черних Тамара Анатоліївна 72561 
Чернишев Юрій Костянтинович 72581 
Чернишов Юрій Костянтинович 71733 
Черніков Станіслав Михайлович 72359 
Чернікова Людмила Антонівна 71277 
Чернінський Андрій Олександрович 72030 
Чернова Катерина Олександрівна 71956 
Чернявський Юрій Володимирович 71718, 71744 
Черняк Олександр Іванович 72453 
Черсунова Наталя Іллівна 71817 
Черчата Анжела Олексіївна 72216 
Черчик Лариса Миколаївна 71759 
Чехович Владислав Валентинович (Red Berlin) 71480 
Чєн Наталія Володимирівна 71694 
Чигір Роберт Романович 72579 
Чичикало Ніна Іванівна 71583, 71584 
Чобан Роман Дмитрович 72005 
Чорний Антон Юрійович 71898 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 71594 
Чумак Лариса Федорівна 71769 
Чумак Надія Петрівна 71818 
Чумаченко Дмитро Ігорович 72581, 72582, 72583, 72584 
Чумаченко Ігор Володимирович 72038 
Чумаченко Наталя Володимирівна 71591 
Чупайленко Олексій Андрійович 72377, 72380 
Чуприна Олена Віталіївна 71556 
Чурілова Руслана Юріївна 71901 
Шабшай Єфим Михайлович 71569 
Шаваран Сергій Олександрович 71965 
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Шакотько Віктор Васильович 71277 
Шаламов Руслан Васильович 72036 
Шамровський Дмитро Олександрович 72115 
Шаповаленко Михайло Вікторович 71944, 71945 
Шаповалов Валерій Володимирович 71948 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 71948 
Шарапанюк Роман Миколайович 71606 
Шарова Тетяна Михайлівна 71905, 72440 
Шваб Юлія Олегівна 72289 
Швець Віталій Олександрович 71742 
Швиденко Андрій Валерійович 71645 
Швидка Ганна Юріївна 72229 
Шевенко Михайло Сергійович 72591 
Шевченко Мирослава Вікторівна 72434 
Шевчик Юрій Віталійович 72151 
Шевчишин Олександр Володимирович 72193 
Шевчук Лариса Тарасівна 72016 
Шевчук Павло Євгенович 72229 
Шевчук Роман Миколайович 72043 
Шейко Володимир Дмитрович 71416 
Шекера Олег Григорович 72126 
Шелевер Владислав Михайлович 72477 
Шелестова Людмила Володимирівна 72353 
Шеляг Ганна Віталіївна 71498, 71499 
Шендера Роман Сергійович 71806 
Шепетько Сергій Анатолійович 72460 
Шерстюк Володимир Анатолійович 71390 
Шерстюк Ярослав Миколайович 72190 
Шестак Геннадій Анатолійович 71957 
Шестопалов Євген Анатолійович 72008 
Шинкаренко Віктор Іванович 72579 
Шинкаренко Володимир Григорович 71771 
Шипітько Михайло Мар'янович 72300 
Ширшов Андрій Олександрович 71411, 71720 
Шитря Олександр Іванович 71722 
Шишмаков Сергій Володимирович 71511 
Шишов Олег Володимирович 71392, 71393, 71621 
Шиян Богдан Михайлович 71628 
Шкамерда Ігор Вікторович 72496 
Шкарбань Руслан Анатолійович 71612, 71613 
Шкарлатюк Катерина Іванівна 72345 
Шкодкіна Юлія Михайлівна 72263 
Школяр Сергій Петрович 71590 
Шляхтюк Сергій Костянтинович 72402, 72403, 72404, 72405 
Шомонко Ольга Вікторівна 71908 
Шор Тетяна Петрівна 71345 
Шорохова Валентина Володимирівна 72604 
Шпанковська Ніна Григорівна 71513, 71514 
Шпара Валентина Ігорівна 71928, 71929, 71930, 72094, 72222 
Шталтовна Юлія Анатоліївна 72610 
Штефан Олена Олександрівна 71790 
Шулаков Едуард Миколайович 71519, 71522 
Шульган Роман Євгенович 71792 
Шумейко Кирило Олександрович 72267 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 45, 2017 
 

643 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Шумейко Оксана Володимирівна 72043 
Шумейко Олена Анатоліївна 72347 
Шумкін Андрій Анатолійович 71653, 71654 
Шуркіна Анастасія Олексіївна 72682 
Шутяк Єлизавета Анатоліївна (Віккі Брік) 71787 
Щербінська Олена Станіславівна 71269 
Щербуха Павло Анатолійович 72138, 72141, 72162, 72164, 72166 
Щука Роман Володимирович 71750 
Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (псевдонім) 71972, 71973, 71974, 71975, 71976, 71977, 71978, 

71979, 71980, 71981 
Ювсечко Ярослав Володимирович 72061, 72062 
Юдіна Ганна Олександрівна 72303 
Юзьків Остап Петрович 72545, 72546, 72547, 72548, 72549 
Юнак Володимир Григорович 72358 
Юнакова Ольга Володимирівна 72409 
Юр'єв Сергій Дмитрович 72274, 72276 
Юр'єва Людмила Миколаївна 72087 
Юрженко Володимир Васильович 71815 
Юринець Юлія Леонідівна 71810, 72487 
Юрченко Олександр Михайлович 72460 
Юрченко Сергій Васильович 71449 
Юффа Вадим Сергійович 71604 
Юхименко Володимир Васильович 71896 
Ющук Іван Пилипович 71476 
Ягенська Галина Василівна 71824 
Якименко Олена Олександрівна 71591 
Якименко Олена Пилипівна 72282 
Якімець-Грицан Галина Михайлівна 71364, 71365 
Якір Михайло Семенович 72031, 72032, 72033, 72034 
Яковлева Наталья Вікторівна 72371, 72374, 72375 
Якубовська Марина Юріївна 72434 
Яланська Світлана Павлівна 71414 
Янін Олексій Євгенович 71753 
Янко Святослав Мефодійович 71661 
Янковський Ігор Миколайович 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337, 72338, 

72339, 72340, 72341, 72342, 72343, 72344 
Яновська Наталія Миколаївна 72239 
Янушевський Віктор Іванович (Віктор Вікторевський) 71564 
Янченко Володимир Володимирович 71902, 71904 
Янченко Галина Михайлівна 72023 
Яремко Юрій Іванович 71754, 71755 
Яріш Ярослав Іванович 72225, 72226 
Ярмолюк Алла Володимирівна 72221 
Ярмолюк Микола Олександрович 71842 
Ярмуш Василь Ількович 71446 
Ярних Тетяна Григорівна 71829 
Ярова Ольга Володимирівна 72582, 72583, 72584 
Яровенко Анастасія Олексіївна 71760, 71761, 71762 
Ярошенко Олег Анатолійович 72137, 72140 
Яценко Світлана Петрівна 71356 
Яцко Ласло Ласлович 72473 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Благодійна організація "Благодійний фонд "Фонд 
справедливого фінансування" 

 72561 

Вінницький національний технічний університет  71907, 72453, 72454, 72456, 72457, 72458, 72459 
Державне підприємство "Інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства соціальної 
політики України" 

 71517, 71518, 71519, 71520, 71521, 71522 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 71509 

Державне підприємство "Український науково-
технічний центр металургійної промисловості 
"Енергосталь" 

 71802 

Державне підприємство "Українські спеціальні 
системи" 

 71400 

Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

 72037 

Державний заклад "Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Міністерства охорони здоров'я України" 

 71481 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 72576, 72577, 72579 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 71830 

Інститут демографії та соціальних досліджень         
імені М.В. Птухи Національної академії наук України 

 72229, 72230, 72236 

Інститут державного управління у сфері цивільного 
захисту 

 72119 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 71401 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 71892, 71893, 71894, 71895, 71896, 71897, 71898 

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-
обчислювальний центр" 

 72120 

Мелітопольский інститут екології та соціальних 
технологій "Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини "України" 

 72260 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 71655, 71790, 72303 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України 

 71367 

Науково дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 72065 

Національна академія внутрішніх справ  71555, 71556, 71557, 72043, 72044 
Національна металургійна академія України  71513, 71514 
Національний аерокосмічний університет                
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" 

 72502 

Національний транспортний університет  71342, 71343, 72379 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 71663, 71664, 71665, 71666 

Національний університет харчових технологій  72089 
Національний фармацевтичний університет  71829, 72158 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

 72347 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  71309, 72483, 72489 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  72287 
Приватне акціонерне товариство "Центр 
комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс" 

 72678 

Приватне підприємство "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ" 

 71794 

Публічне акціонерне товариство 
"Укргазвидобування" 

 72261 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк 
"ПРАВЕКС-БАНК" 

 72134, 72135, 72136, 72137, 72138, 72139, 72140, 
72141, 72162, 72163, 72164, 72165, 72166, 72167 

Спільне підприємство "РАДМІРТЕХ"  72671 
Сумський державний університет  71338, 72054, 72055, 72263, 72264, 72318 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙПІЛЕНД" 

 71640 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Архітектурна майстерня "АМА" 

 71928, 71929, 71930 

Товариство з обмеженою відповідальністю             
"Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал" 

 72326 

Товариство з обмеженою відповідальністю          
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 71812 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337, 72338, 
72339, 72340, 72341, 72342, 72343, 72344 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут 
розробки інформаційних систем" 

 71257, 71258, 71259 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕРБУХГАЛТЕРІЯ" 

 71881, 71882 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфотех"  71908 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МЕДІТАМЕНТ" 

 72492 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство 
"РУДПРОМАВТОМАТИКА" 

 72346 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові 
Знання" 

 72066 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ОпЕксМен" 

 71678 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПАКТУМ" 

 71906 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ" 

 72053 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Проектремонтаж" 

 72288 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РЕВОЛЬТЕКС" 

 71936 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Регіональна газова компанія" 

 72128 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Республіканське інформаційне агенство "Укрмедіа" 

 72256 

Товариство з обмеженою відповідальністю              
"С - ІНЖИНІРИНГ" 

 72262 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  71960, 71961 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТЛАЙН ІТ" 

 71777 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні Інформаційні Технології" 

 72478 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 71957 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"ДАЙКОМ-ХАБ" 

 72231, 72232, 72233 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 71397 

Українська інженерно-педагогічна академія  71648, 71650, 71651, 71769, 71795, 71876, 71877, 
72257, 72258, 72259, 72411, 72523, 72524, 72525, 
72550 

Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту 

 72282 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 71770, 71771, 71772, 71773, 71774, 71775, 71776, 
71831, 72072, 72073, 72081, 72503, 72504, 72505 

Харківський національний медичний університет  71337 
Харківський національний університет                        
імені В.Н. Каразіна 

 72455 

Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

 72038 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 
Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

41518 05.04.2017 
58958 05.04.2017 
68695 05.04.2017 
70552 05.04.2017 
66396 03.05.2017 
30490 03.05.2017 
26667 03.05.2017 
68895 10.05.2017 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про реєстрацію 
договорів, які стосуються права автора на твір 
 

Номер реєстрації договору 
(номер рішення) 

Дата публікації та номер 
бюлетеня 

Слід читати 

2465 01.09.2014, 34 Комп'ютерна програма "Серверні програмні засоби 
інформаційної взаємодії баз даних системи 
електронного документообігу та АРМ Керівника" 

Повернення оригіналу свідоцтва 
 

На виконання Постанови Львівського окружного адміністративного суду від 01.12.2016 № 813/1745/16 
Мінекономрозвитку повернуло оригінал свідоцтва № 21/2014 від 08.08.2014 про облік організації колективного 
управління Всеукраїнській громадській організації "Менеджмент інтелектуальної власності". 

Сфера діяльності зазначеної організації колективного управління: управління всіма категоріями майнових 
прав суб'єктів авторського права. 
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