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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75683  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Сергій Костянтинович, Леощенко Сергій Дмитрович, 
Лисечко Олександр Олегович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційний портал образотворчого 
мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційний портал з образотворчого мистецтва призначений для 
структуризації інформації з образотворчого мистецтва та організації 
ресурсу для ознайомлення із молодими митцями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75684  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Годован Владлена 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)  Книга "ФАРМАКОЛОГИЯ В РИСУНКАХ И СХЕМАХ" (в 2-х 
томах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Годован В.В. Фармакологія у рисунках і схемах :        
у 2-х томах / за ред. В.Й. Кресюна. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. -    
Т. 1, 2. - 224 с., 276 с. - Рос. мова. 

 
Анотація   

У книгах відображені питання загальної та спеціальної фармакології, 
стисло викладена історія створення лікарських засобів, представлені 
сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнені дані про 
фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, 
які застосовуються у сучасній медичній практиці. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75685  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Володимир Валентинович, Муса Істаніс Марвек Медхат, 
Жадько Світлана 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 "Методичні 
рекомендації "Використання контент-аналізу спеціалізованих 
фармацевтичних видань (на прикладі вивчення позиціонування 
гепатопротекторів)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях узагальнено значення, 
сутність і способи позиціонування лікарських засобів як 
інтегрального інструменту формування їх ринкового потенціалу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75686  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубовський Володимир Геннадійович (Empathica)  
 
Повне ім'я 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 "Silentium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одна із ідей пісні - про людину, яка перебуває в комі, і про почуття 
близької людини, котра це спостерігає і намагається її врятувати. 
Інша ідея - це про втрату так званої Аніми, тобто частини людини, яка 
відповідає за відчуття прекрасного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75687  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Ольга Володимирівна, Шльонська Ольга Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

5 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика оцінки 
ефективності змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені способи оцінки ефективності змагальної діяльності 
кваліфікованих волейболістів містять коефіцієнт результативності 
техніко-тактичних дій у нападі, ефективності подачі та блоку, що 
дозволяють виконувати розрахунки для гравців кожного амплуа та 
команди в цілому, а також кожного виду технічного елемента з 
урахуванням індивідуальних особливостей гравців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75688  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Архитектурный проект жилого дома со 
встроенными помещениями и паркингом по адресу г. Одесса,               
ул. Б. Арнаутская, 23/1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75689  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Построение матриц нечеткого 
соответствия при синтезе системы офисов по управлению программами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір призначений для забезпечення всебічності та однотипності опису 
інтеграції процесів управління програмою, розподілу обов'язків між  
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основними учасниками програми, виключення дублювання функцій 
та відповідальності проектних менеджерів, програмно-технічного 
забезпечення усіх процесів управління, організації ефективної 
інформаційної взаємодії зацікавлених осіб і учасників програми, 
усунення конфліктів їх цілей, своєчасного ухвалення управлінських 
рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75690  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко 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)  Науковий твір "ORGANIZATIONAL CULTURE DEFORMATIONS 
AT CONDITIONS OF INTELLECTUAL WORK VIRTUALIZATION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджуються ефекти віртуалізації інтелектуальної праці на 
внутрішню невизначеність організацій на основі використання 
ентропійного підходу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75691  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Автоматизована 
система контролю оплати паркування (АСКОП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма - це автоматизована система керування паркувальним 
простором, що являє собою створену на платформі вказаної системи 
конфігурацію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75692  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Державні системи цивільного захисту: інституціональні 
засади та проблеми розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовуються механізми формування 
інституціональних засад розвитку державних систем цивільного 
захисту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75693  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисецький Анатолій Степанович, Паламарчук Оксана Миколаївна, 

Чабан 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)  Наукова стаття "Мультиплікатори витрат і зростання для 

балансознавства і маржинального аналізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисецький А.С., Паламарчук О.М., Чабан Г.В. 
Мультиплікатори витрат і зростання для балансознавства і 
маржинального аналізу // Економічний вісник університету : збірник 
наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 
2016. - Вип. 30/1. - С. 96-102. 

 

Анотація   
У статті проведено аналіз застосування постулатів теорії ринкового 
маржиналізму для обґрунтування принципів і методики вивчення 
мультиплікаторів зростання інвестиційного характеру, 
дисконтування фінансових потоків, перевіряючи висновки на 
мультиплікаторах витрат на балансових моделях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75694  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародубцев Григорій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "ROZMARINI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75695  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "UA ACOUSTICS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75696  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобринець Антон Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник зображень торговельної 
марки "GESELLBERG" ("GESELL")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено автором під впливом вражень від ідей та життєвого 
шляху Йохана Сильвіо Гезеля. Портрет літнього чоловіка в окулярах 
уособлює силу, розум, досвід, виваженість та рішучість. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75697  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобринець Антон Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник зображень торговельної 
марки "NXTFLOW" ("NXTFLOW")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Центральною темою сюжету є векторна полігональна стилізація 
синього кита, який є найбільшою твариною серед нині живучих та 
уособлює всеохоплююче значення ІТ-технологій у сучасному світі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75698  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобринець Антон Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Збірник зображень торговельної марки 
"BLOCKCHAIN CONFERENCE" ("BLOCKCHAIN", "ВСК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Зображення є баченням автора графічного стилю розподілених даних, 
уособлює місце технології у арсеналі ІТ-спеціалістів майбутнього, 
бажання автора організовувати конференції з приводу даної технології, 
зокрема у Києві - місті, яке за часів академіка Глушкова дістало 
репутацію "Кібернетичної Мекки". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75699  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісогор Лариса Сергіївна, Лібанова Елла Марленівна, Новак Ірина 
Миколаївна, Ткаченко Лідія Григорівна, Ярош Олег Михайлович, 
Альошин Валерій Борисович, Мельничук Дмитро Петрович, 
Марченко Ірина Сергіївна, Жекунова Наталія Олександрівна, 
Войналович Ірина Анатоліївна, Швидка Ганна Юріївна, Кучинська 
Ольга Ігорівна  

 

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 "Вплив 
кризових явищ на якість трудового життя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено економічну сутність якості трудового життя, досліджено 
передумови виникнення системних деформацій та кризових явищ у 
сфері праці, обґрунтовано складові компонентів якості трудового 
життя та критерії їх оцінювання тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75700  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Лісогор Лариса Сергіївна, Гладун 
Олександр Миколайович, Заяць Тетяна Анатоліївна, Цимбал 
Олександр Іванович, Левчук Наталія Михайлівна, Ткаченко Лідія 
Григорівна, Новак Ірина Миколаївна, Шевчук Павло Євгенович, 
Ярош Олег Михайлович, Ільїч Людмила Миколаївна, Жук Інеса 
Леонідівна, Кримова Марія Олександрівна, Звонар Віктор Павлович, 
Дяконенко Оксана Іванівна, Краєвська Галина Олександрівна, 
Якимова Наталія Сергіївна, Хвалинська Віта Володимирівна, 
Іващенко Сергій Васильович, Сіренко Юлія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Інноваційні види зайнятості: перспективи їх розвитку в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні наукові підходи до визначення сутності та 
класифікації інноваційної зайнятості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75701  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса "Перехрестя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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П'єса написана за мотивами роману С. Процюка "Інфекція". Події 
роману розгортаються у 1990-х роках в Україні. Головні герої - 
мешканці східних і західних областей України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75702  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або 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 холодны ко мне Вы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75703  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гржибовський Гліб (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)  Опис проекту "Славетні Епохи України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75704  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикань Сергій Антонович, Зима Олександр 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)  Підручник "Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях. 
Університетський курс" ("Безпека в галузі")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дикань С.А., Зима О.Є. Безпека в галузі та 
надзвичайних ситуаціях. Університетський курс (Текст) : підручник 
для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Дикань, О.Є. Зима. - Полтава :        
ТОВ "АСМІ", 2015. - 273 с. : табл., іл. 

 
 
Анотація   

Розглянуті законодавчі основи техногенної безпеки та способи захисту 
населення в надзвичайних ситуаціях. Викладені підходи до оцінки і 
прогнозування обстановки при аваріях на вибухо- й пожежонебезпечних 
об'єктах, а також при аваріях, що супроводжуються викидом хімічних 
та радіоактивних речовин. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75705  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онанко Максим Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Багатокамерна зйомка спортивних змагань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття розглядає як телебачення зіграло велику роль в вирішенні 
проблеми перенесення на екран масового спортивного видовища. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75706  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костиря Ірина Валентинівна, Гура Тетяна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Авторська анкета з вивчення та аналізу 

лідерського потенціалу та сформованості лідерської позиції у 
майбутніх фахівців технічного університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська анкета з вивчення та аналізу лідерського потенціалу та 
сформованості лідерської позиції у майбутніх фахівців технічного 
університету містить ряд питань для вивчення та аналізу лідерського 
потенціалу та сформованості лідерської позиції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75707  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Аврора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір без тексту виконаний у різних стилях, адаптований 
для торгівельних залів магазинів роздрібної торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75708  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір з ілюстраціями "Метафорические 
ассоциативные карты актуализации экзистенциальных смыслов 
"Руки Небесные или Земные"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метафоричні асоціативні карти створено як проективну методику для 
застосування у психологічній та психотерапевтичній практиці в 
роботі з екзистенційними питаннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75709  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінна Людмила Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Авторська модель "Школа становлення 
відповідального громадянина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення організаційно-педагогічних умов розвитку творчого 
потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Розвивальне 
освітнє середовище ліцею для обдарованих дітей як чинник 
формування всебічно розвиненої особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75710  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Леонтеско"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Микола Леонтович - це зірка на національному музичному Олімпі, що 
стає відомим в Європі та змушений працювати в урядових структурах 
радянської України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75711  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Брошура "КРУГЛА ЧАШКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В брошурі міститься опис форми та зображення ємності для 
споживання людиною рідини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75712  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Валентина Євгенівна  
 
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 "Нету боли чужой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75713  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманов Руслан Олегович  
 
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 "Концепция 
телепрограммы "Любовь да совет / Любов та порада"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Концепції зазначено мета телепрограми, а саме як допомогти 
самотнім людям знайти собі супутника життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75714  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Опис технік написання 
абстрактних картин Анни Бітаєвої"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В описі технік написання абстрактних картин Анни Бітаєвої 
зазначаються принципи створення абстрактних картин з попередньо 
заданими ефектами завдяки запропонованим пропорціям складових 
сумішей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75715  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Григорів Ольга Орестівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис проекту "Створення проектно-освітнього центру розвитку 

інновацій та інвестицій в регіоні" ("Проектно-освітній центр "Агенти 
змін")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис проекту розкриває аспекти підвищення рівня інноваційності та 
конкурентоспроможності економіки регіону через посилення його 
інституційно-кадрової спроможності та удосконалення інформаційно-
освітнього забезпечення з питань управління проектами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75716  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Намчук Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ZERKALO 

showroom&beauty bar" ("ZERKALO")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75717  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розмиви та руслові переформування на мостових 
переходах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті проблеми всіх видів розмивів на мостових переходах. 
Розроблені математичні моделі та аналітичні методи їх реалізації для 
верхньої границі загального розмиву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75718  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремич Андрій Леонідович, Журба Валерій Степанович, Лучанінова 
Людмила Володимирівна  

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

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Будівництво відділення інспекторсько-
прикордонної служби відділу прикордонної служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект твору архітектури являє собою оригінальний план забудови 
військового містечка модульного типу, що передбачає будівництво  
житлових, виробничих та інших об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75719  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sep (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 "Музыка внутри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75720  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sep (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Перманентны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75721  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник Надія 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)  Частина монографії "Розділ 4.3. Роль держави в трансформаційних 
процесах університетської освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено сутність державного регулювання освітньої сфери, 
охарактеризовано фактори, які впливають на вищу освіту, наведено 
принципи, на яких ґрунтується державна політика у сфері вищої 
освіти, та шляхи її формування та реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75722  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Особливості застосування інтерактивних методів навчання у 
процесі вивчення курсу "Університетська освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Різник Н.А. Особливості застосування інтерактивних 
методів навчання у процесі вивчення курсу "Університетська освіта" 
// Вісник Черкаського університету. - 2015. - Вип. 20 (353). - С. 102-107. 

 
Анотація   

Висвітлено процес організації інтерактивного навчання, зарубіжний 
досвід використання інтерактивних методів навчання на лекційних 
заняттях, розкрито переваги інтерактивних методів навчання та 
з'ясовано особливості їх використання під час вивчення курсу 
"Університетська освіта".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75723  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевська 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)  Наукова стаття "Нейропедагогический подход к анализу понятия 
"Компетентность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ржевська Н.В. Нейропедагогический подход к 
анализу понятия "Компетентность" // Педагогика и психология. - 
Алматы, 2016. - № 3 (28). - с. 44-50. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75724  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевська 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)  Науковий твір "Основи правової компетентності бакалавра з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ржевська Н.В. Основи правової компетентності 
бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // 
Педагогічний процес : теорія і практика. - К. : ТОВ "Видавниче 
підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС", 2016. - Вип. 4 (55). - С. 135-140. 

 
Анотація   

Зроблено спробу дослідити пакет актуальних компетентностей 
бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Наголошується на неможливості визначення сталої сукупності 
компетентностей, адже нові реалії економічної сфери вносять 
корективи до функціональних обов'язків фахівця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75725  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка аудіолекцій "Занимательная история с Татьяной Николаюк 
"Беседы об античном и раннесредневековом христианстве"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75726  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник В'ячеслав 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 "Проблеми трансформації та перспективи розвитку 
вищої освіти України в контексті глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Різник В.В. Проблеми трансформації та перспективи 
розвитку вищої освіти України в контексті глобалізації // 
Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 
аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 33/1 - С. 45-53. 

 
Анотація   

За останні роки процес трансформації системи вищої освіти в Україні 
набув перманентного, проте, певною мірою безсистемного характеру. 
В умовах глобалізації та відкритості світової економіки стратегічним 
завданням вищої освіти є забезпечення конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75727  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник В'ячеслав 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 "Хедхантинг як перспективна технологія пошуку 
висококваліфікованого персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Різник В.В. Хедхантинг як перспективна технологія 
пошуку висококваліфікованого персоналу // Економічний вісник 
університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 29/2. - С. 303-306. 
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Анотація   
На українському ринку праці спостерігається стійкий дефіцит 
висококваліфікованих кадрів. Практично у всіх сферах економіки не 
вистачає ключових менеджерів із ґрунтовним знанням специфіки 
професійної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75728  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Тетяна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Особливості фінансового забезпечення добробуту 

населення в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козій Т.В. Особливості фінансового забезпечення 

добробуту населення в Україні // Економічний вісник університету : 
збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 
2017. - Вип. 32/2. - С. 380-384. 

 
Анотація   

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в Україні, ведення 
військових дій на Сході країни стрімко знижується рівень життя її 
громадян, їх зайнятість, якість і доступність суспільних благ. 
Знищується людський капітал, динаміка розвитку якого визначає 
конкурентоздатність національної економіки. За таких обставин 
країні все важче витримувати навантаження, пов'язане з 
функціонуванням системи соціального захисту населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75729  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Тетяна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасний стан боргової безпеки в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козій Т.В. Сучасний стан боргової політики в 
Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць 
учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 29/2. - 
С. 553-557. 

 
Анотація   

У зв'язку з загрозливим станом боргової політики держави, 
актуальними на сьогоднішній день є економічна стабілізація і  
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оптимальний ефективний розподіл ресурсів. Ефективна боргова 
політика може покращити рівень боргової безпеки, дозволить знизити 
розмір дефіциту державного бюджету та сприяти економічній міцності 
країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75730  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсієнко 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)  Наукова стаття "Особливості поетапного навчання ділової 
комунікації майбутніх фахівців сфери обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Овсієнко Л. М. Особливості поетапного навчання 
ділової комунікації майбутніх фахівців сфери обслуговування // 
Молодий вчений. - Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2016. -        
С. 487-491. 

 
Анотація   

У роботі представлена система завдань для поетапного навчання 
студентів ділової комунікації. Систематичне виконанння завдань 
комунікативного спрямування під час засвоєння дисципліни 
загальної та професійно-практичної підготовки сприяє ефективному 
навчанню студентів діловії комунікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75731  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсієнко 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)  Науковий твір "Комунікативна компетентність як основа 
професійної діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Овсієнко Л.М. Комунікативна компетентність як 
основа професійної діяльності майбутніх фахівців сфери 
обслуговування // Topical questions of contemporary science: Collection 
of scientific articles. Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of 
America, 2017. - P. 463-467. 

 
Анотація   

Автор робить висновок про те, що саме комунікативна 
компетентність забезпечує ступінь соціальної активності особистості,  
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значущість норм її поведінки, застосування відповідних засобів 
комунікативної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75732  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсієнко 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)  Наукова стаття "Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний 
аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Овсієнко Л.М. Компетентнісний підхід до навчання : 
теоретичний аналіз // Педагогічний процес : теорія і практика. - К. : 
ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС",  2017. - Вип. 2 (57). - 
С. 82-87. 

 
Анотація   

У цій публікації аналізуються позиції вчених на проблему 
компетентнісного підходу до навчання і пропонується власне його 
визначення. Крім того, автором визначено основні чинники 
компетентнісно спрямованого навчання студентів, які в сукупності 
сприятимуть підвищенню підготовки кваліфікованих фахівців в 
українських вишах до рівня світових стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75733  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гора 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)  Наукова стаття "Перспективи розвитку франчайзингу в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гора Н.В. Перспективи розвитку франчайзингу в 
Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць 
учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький,  2017. - Вип. 33/2.- 
С. 105-109. 

 
Анотація   

На сьогоднішній день франчайзинг в Україні є інноваційною формою 
ведення бізнесу. Завдяки даній формі, бізнес можна розпочати не з 
нуля, а вже з готових проектів та ідей, тобто тих, які пропонують 
франчайзери.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75734  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гора 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)  Наукова стаття "Стандартизація як важливий інструмент 
управління якістю на підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гора Н.В. Стандартизація як важливий інструмент 
управління якістю на підприємствах // Економічний вісник 
університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 31/1. - С. 35-39. 

 
Анотація   

На даному етапі розвитку економіки проблема якості є 
найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, 
соціальної та екологічної безпеки. Останнім часом зростає інтерес до 
методів управління якістю. Систематизація здійснюється з метою 
гарантування безпечності продукції, робіт і послуг для 
навколишнього середовища, життя та здоров'я населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75735  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Креативність як складник підготовки 
конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулик О.Д. Креативність як складник підготовки 
конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної 
освіти // Молодий вчений. - 2017. - № 4 (44). - С. 384-388. 

 
Анотація   

Проаналізовано ступінь понять "творчість" і "креативність". Автор 
доводить, що креативність є обов'язковим складником 
конкурентоздантності фахівця/педагога в системі професійної освіти, 
оскільки без нього людина залишається "на узбіччі", поза межами 
конкурентної боротьби.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75736  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Критерії та рівні формування творчої активності 
фахівця вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулик О.Д. Критерії та рівні формування творчої 
активності фахівця вищої школи // Вісник Черкаського університету. - 
2009. - Вип. 146. - С. 46-49. 

 
Анотація   

Формування творчої активності майбутніх викладачів пов'язане зі 
значною кількістю теоретичних і практичних проблем, які ще 
недостатньо досліджені. На сьогодні подальшої теоретичної розробки 
потребує процес диференціації та індивідуалізації, оцінювання 
майбутнім викладачем власної творчої активності, саморегуляції 
діяльності викладача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75737  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Рефлексія як складник професійного становлення 
майбутнього фахівця в системі вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулик О.Д. Рефлексія як складник професійного 
становлення майбутнього фахівця в системі вищої освіти // Topical 
questions of contemporary science: Collection of scientific articles. Aspect 
Publishing, Taunton, MA, United State of America. - 2017. - Р. 441-447. 

 
Анотація   

Оскільки поняття "рефлексія" стало спеціальнонауковим, на сьогодні 
існує величезний діапазон неоднозначних його інтерпретацій. Автор 
здійснила спробу розширити сучасне бачення цього поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75738  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Процик Олександр Петрович, Сілантьєва Юлія Олександрівна, 
Кузькін Олексій Феліксович  

 
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 "Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
з дисципліни "Організація вантажних автомобільних перевезень" для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки "Транспортні 
технології (автомобільний транспорт)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75739  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
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 "Подарю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75740  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
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 "Владимир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75741  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснокутська Зоя Ігорівна, Покшевницька Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Управління 
проектами трансферу технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено особливості організації та реалізації методів управління 
проектами трансферу технологій з наведеним практичним прикладом 
проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75742  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Типи соціального моделювання у змісті курсу за 
вибором "Соціально-психологічна діяльність в умовах вітчизняної 
школи: проблемні питання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клюй Л.В. Типи соціального моделювання у змісті 
курсу за вибором "Соціально-психологічна діяльність в умовах 
вітчизняної школи : проблемні питання" // Педагогічний дискус : 
збірник наукових праць. - Хмельницький : ХГПА, 2015. - Вип. 19. -      
С. 90-95. 

 
Анотація   

У статті розкрито типи соціального моделювання, які застосовуються 
у фаховій діяльності соціального педагога. Виствітлено культорологічні 
засади соціальної педагогіки інформаційного суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75743  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашевський Андрій Володимирович, Люльченко Євген 
Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика моделювання геодезичного купола в Autodesk 
Revit та передачі моделі в ПК ЛІРА-САПР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для активного впровадження геодезичних куполів і оболонок в 
практику проектування і будівництва, необхідна розробка методики 
моделювання та комплексного використання моделі геодезичного 
купола в архітектурно-будівельному проектуванні, міцнісних 
розрахунках та конструюванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75744  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоєнко Жанна 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)  Тези "Біховеористична концепція теоретичних досліджень у 
економічній науці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У тезах розглянуто поняття поведінкової (адаптивної) економіки, 
виділено етапи економічного розвитку, що дасть змогу покращити 
адаптивні процеси у національній економіці. Доведено, що 
психологічні,  соціальні, емоційні та когнітивні фактори впливають 
на прийняття економічних рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75745  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюй Любов 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 "Розроблення підручника нового покоління для курсів 

за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клюй Л.В. Розроблення підручника нового 
покоління для курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів // Проблеми сучасного 
підручника : збірник наукових праць. - К. : Педагогічна думка, 2015. - 
Вип. 15. - Ч. 1. - 289-298 с. 

 
Анотація   

У статті наведено модульний фрагмент "Соціалізація" авторського 
курсу за вибором "Соціально-педагогічна діяльність в умовах 
вітчизняної школи: проблемні питання" у змісті психолого-
педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75746  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляніна Ольга Ярославівна, Білянін Григорій 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)  Навчальний посібник "Збірник завдань сучасної навчальної 

діагностики з курсу алгебри" для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику запропоновано авторську навчально-методичну систему, 
яку можна використовувати як засіб основних функцій педагогічної 
діяльності: навчання, тренування, діагностування, контроль та 
корекція результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75747  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляніна Ольга Ярославівна, Білянін Григорій 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)  Навчальний посібник "Збірник завдань сучасної навчальної 

діагностики з курсу алгебри" для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику запропоновано авторську навчально-методичну систему, 
яку можна використовувати як засіб основних функцій педагогічної 
діяльності: навчання, тренування, діагностування, контроль та 
корекція результатів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75748  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляніна Ольга Ярославівна, Білянін Григорій 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)  Навчальний посібник "Збірник завдань сучасної навчальної 

діагностики з курсу алгебри" для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику запропоновано авторську навчально-методичну систему, 
яку можна використовувати як засіб основних функцій педагогічної 
діяльності: навчання, тренування, діагностування, контроль та 
корекція результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75749  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Причины возникновения заболеваний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75750  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Духовная реальность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75751  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Энергетика семейных отношений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75752  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Освобождение от страхов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75753  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Первая ступень Рейки. Рождение души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75754  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Открытие денежного канала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75755  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір  "Позиции с аффирмациями и целительной музыкой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір з медитаціями у супроводі релаксуючої музики, який вчить 
медитації, засвоєнню основних позицій практикуючого Рейкі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75756  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Рейки. Философия и практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75757  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Предназначение человека и его самореализация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір подано у вигляді аудіокниги, зміст  якої розкриває шлях 
призначення людини, еволюцію людини, що розкривається на рівні 
тіла, душі та енергетики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75758  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Многогранное изобилие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір з медитаціями у супроводі релаксуючої музики, що допомагає 
розслабитися та наповнитися енергією благословення, також має 
цілющий ефект, формує правильний світогляд, філософію, розширює 
погляди, допомагає змінити свою життєву позицію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75759  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Вторая ступень Рейки. Ключи к счастью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75760  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Рисуй свою судьбу сам. Простые способы работы с кармой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75761  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Круг женского счастья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75762  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Предназначение человека и его самореализация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зростання за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75763  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2018  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посполіта Максим Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Усний твір "WordPress Качалка" ("Вордпрес Качалка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
4-тижневий онлайн-курс проекту Web Marvel, який складається з 4 
модулів, призначений для навчання розробки сайтів без написання коду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75764  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комяк Валентина Михайлівна, Панкратов Олександр Вікторович, 

Данілін Олександр Миколайович, Комяк 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 "Эвакуация+"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75765  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Інфікований коханням"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75766  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович, Мартиненко Юрій Ігорович, 
В'яліна Олена 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)  Опис проекту "Конкурс выбора маникюра из участников всего мира 
в сети Интернет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75767  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Микропланшет-кулон "Множитель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено опис пристрою майбутнього, який зможе 
оцифровувати прийнятий звук і виводити його на екран у вигляді 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75768  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Paul and Mary /Mc Koy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75769  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Бакал Віталій Павлович, Ващук Наталія 
Федорівна, Александров Михайло Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник ескізів "Альбом зразків предметів однострою вищого складу 
поліції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75770  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волониць Віра Степанівна, Нікольченко Юзеф-Владислав 
Мойсейович, Пахоменко Сергій Петрович, Сабадаш Юлія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія Італії (від античності до сьогодення)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику подається короткий виклад перебігу 
історичних подій на території Італії від античності до сьогодення. 
Історичне буття на італійській землі представлене у контексті 
соціально-політичних змін і господарського розвитку у взаємоз'язках 
із загальноєвропейськими цивілізаційними процесами. Автори 
відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу Італії 
до незалежності і державності, не оминувши драматичних та величних 
сторінок у його життєписі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75771  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куликова Лілія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих навчальних 
закладів "Мировая культура в шедеврах живописи. Эпоха античности. 
Часть І, ІІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Автор пропонує вивчити відомі шедеври світового живопису, а також 
ознайомитись зі стислими біографіями й етапами творчого шляху 
видатних художників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75772  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сініцин Рустем Борисович, Яновський Фелікс Йосипович, Червоняк 
Євген Олександрович, Запорожець Олександр Іванович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Passive acoustic radar for aircraft trajectory tracking"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано опис алгоритму виявлення та локалізації 
літальних об'єктів за допомогою цифрової обробки акустичних 
сигналів, яка полягає в обчисленні широкосмугової функції 
невизначеності, проектуванні її на координатну площину та оцінці 
положення цілі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75773  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синя Ангеліна 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)  Літературно-письмовий твір "Абетка українських добродіїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Абетка невіршованих за змістом текстів під назвою "Ствердження" 
на кожну із 33 літер української мови із вступом-поясненням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75774  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk)  
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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 "Good Sign"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція, сучасна пісня, написання англійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75775  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софія Скрипка (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)  Психологічний роман "Тримай за руку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75776  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленко Ольга Сергіївна, Кульчицька Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Концепція та спосіб 

розміщення квітів у ємності "Flower's cup" ("Flower's cup")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75777  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сініцин Ігор Петрович, Твердохліб Євген Миколайович, Перконос 
Петро Іванович  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підтримка планування та виконання 
Державного оборонного замовлення" ("ППВ ДОЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованої підтримки процесів 
централізованого формування плану Державного оборонного 
замовлення щодо забезпечення військових частин всіма видами 
озброєння та військової техніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75778  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
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)  Літературний твір наукового характеру "Гармонізуюча освіта. 
Гармонійна дитина - гармонійна родина - гармонійна країна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75779  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стахурська Інесса 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Блокнот 
Клиента "MY WAY THERAPY" (Блокнот для клиента, психолога, 
коуча и психотерапевта)" ("Блокнот Клиента "MY WAY THERAPY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75780  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Юрій 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 "Online Enrollee Registration System"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє уникнути черг абітурієнтам. Будь-який абітурієнт 
за допомогою інтернету може обрати зручний для себе час відвідування 
ВНЗ. Для осіб, які не мають можливості зареєструватись онлайн, є 
можливість зробити це за допомогою чергового адміністратора.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75781  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Электродвигатели 

асинхронные тяговые трехфазные взрывобезопасные с 
короткозамкнутым ротором типа ДАТ" ("ДАТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва 
електродвигунів асинхронних тягових трифазних вибухобезпечних з 
короткозамкненим ротором типу ДАТ, що призначені для роботи у 
складі електроприводу шахтного електровоза у вугільній промисловості 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75782  
 
Дата реєстрації авторського права  05.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мась Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ювелірний проект 

"Мечеті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75783  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Юрій 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 "EDBO Upload System"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

EDBO Upload System - система для синхронізації даних, що містяться 
у ЄДБО, та системи навчальних закладів. Система здатна працювати 
одночасно у наступних режимах: інтерактивному та автоматичному.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75784  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Володимир 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)  Літературний твір "Проект Народної Конституції України з 
Положенням про систему проведення голосування Народним 
Парламентом України через постійно діючий Всеукраїнський 
референдум" ("Народна Конституція України")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі зазначено планування розвитку держави на основі 
Всеукраїнської народної законодавчої ініціативи, кожного дієздатного 
громадянина України, який може і бажає управляти своєю державою 
та здатний забезпечити надійний розвиток України та процвітання 
життя українського народу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75785  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качанюк Валентина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення RAPFIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення дозволяє забезпечити системний підхід до 
керування основними процесами при виробництві 
радіофармацевтичних препаратів, в тому числі оптимізувати основні 
технологічні процеси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75786  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качанюк Валентина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція створення програмного 

забезпечення RAPFIS при виробництві радіофармацевтичних 
препаратів на прикладі фтордезоксиглюкоза 18F"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На прикладі представлені завдання щодо створення програмного 
забезпечення для організації системного підходу до керування 
основними процесами при виробництві радіофармацевтичних 
препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75787  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалиста Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Збірник лексико-граматичних тестів 
для здобувачів освітнього ступеню "доктор філософії" "Англійська 
мова за професійним спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований збірник призначений для здобувачів освітнього 
ступеню "доктор філософії". Завдання розроблені з урахуванням 
вузівської підготовки здобувачів та чинних навчальних планів 
університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75788  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
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)  Підручник "Управління інноваціями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито суть і роль інновацій в соціально-економічному розвитку. 
Охарактеризовано життєвий цикл інновацій, особливості 
інноваційного процесу та інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75789  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайліченко Ганна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Організація туризму модуль 1. 
Основи туризмознавства" опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій розроблено відповідно до програми та 
робочої програми дисципліни і призначений для студентів напрямів 
підготовки "Туризм", "Готельно-ресторанна справа".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75790  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Право міжнародних організацій 
(частина І)" опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій допоможе студентам проаналізувати стан 
міжнародних відносин та фактори, які сприяли появі системи 
міжнародних організацій, опанувати інформацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75791  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Вікторія Геннадіївна, Чала Наталія 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)  Навчальний посібник "Англійська мова для банкірів. English for 
bankers"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складається з одинадцяти тематичних розділів, 
які поділяються на певні блоки. Всі розділи є чітко структуровані й 
містять логічно поєднані завдання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75792  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ювковецька Юлія 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Ділова іноземна мова (англійська). 
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної 
форми навчання освітній ступінь "бакалавр" для всіх галузей знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації створено для надання допомоги майбутнім 
фахівцям у оволодінні іноземною мовою. Зміст методичних 
рекомендацій для самостійної роботи студентів визначено типовою 
навчальною програмою з англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75793  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Кравченко Михайло Федорович, 

Демічковська Мирослава Павлівна  
 
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 "Королева круп. Все про гречку = Queen of 

grain. Everything on buckwheat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі наведено понад 200 рецептів страв з гречаної крупи, що 
представлені у кухнях багатьох народів світу: від глибини століть до 
сучасних витворів кулінарного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75794  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Денис Олексійович, Дроздова Євгенія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для статистичної обробки даних "AnalitC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75795  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисак Володимир Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Організаційно-економічні засади оцінки та 

ефективного використання персоналу підприємств харчової 
промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисак В.Ю. Організаційно-економічні засади оцінки 

та ефективного використання персоналу підприємств харчової 
промисловості : монографія / В.Ю. Лисак. - Кам'янець-Подільський : 
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2013. - 188 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто еволюцію розвитку концепцій та теорій 
управління персоналом, в зарубіжній та вітчизняній економічній  
науці, та парадигму управління персоналом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75796  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєвич Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Parking.UA" ("Parking.UA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для оплати паркування з інтегрованою 
платформою цифрових гаманців Masterpass. Завдяки інтерактивній 
мапі можна у режимі реального часу знайти майданчик для 
паркування поблизу та прокласти до нього маршрут.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75797  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красношлик Ольга Олександрівна  
 
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 "Сияние звезды путь мой освещает!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У поезії відображено красу української природи, відносини закоханих, 
історичні події. В ліричній формі описані пори року, ефектно зображені 
звірі та птахи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75798  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полушкін Юрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 

стратегії розвитку коледжу "Школа військово-патріотичного 
виховання "Сова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для ознайомлення з авторським моделюванням 
структури війського-патріотичного закладу, орієнтованого на 
підготовку молоді віком 14-17 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75799  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я вірю в свою мрію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75800  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
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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 "Сила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75801  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Полум'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75802  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович  
 
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 практичного характеру "Як видобувати інновації. 

Рівень перший: Start Up або Хроніки менеджера проектів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75803  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Этикет - это легко. Советы жены Его Превосходительства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Филиппова Ирина. Этикет - это легко! / Ирина 
Филиппова. - К. : Саммит-Книга, 2017. - 286 с., ил. 

 
Анотація   

Ірина Філіпова розробляє тему світового етикету. Дана книга не є 
підручником. Згадуючи кумедні історії, автор проводить курс з 
правил етикету з посмішкою і певною долею самоіронії. Етикет - це 
міні-тема, що приховує в собі максі-наслідки: сподіваємося, щасливі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75804  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Андрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інфокомунікаційне забезпечення управління 

аграрними виробничими структурами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інфокомунікаційне забезпечення управління 

аграрними виробничими структурами : Монографія / А.І. Соловйов - 
Херсон : Грінь Д.С., 2015. - 420 с. : іл. 

 
Анотація   

У монографії досліджено та теоретично обґрунтовано сутність 
аграрних виробничих структур як великої відкритої соціально-
економічної системи. Визначено та розроблено методологічні засади 
вирішення наукової проблеми формування та імплементації 
інтегрованої в підсистему управління аграрної виробничої структури 
інформаційної субсистеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75805  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрев Павло Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Сознание Бога или общий взгляд на природу 
материи, энергии и времени"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75806  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
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  Креслення, що стосується архітектури, ілюстрація, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються твору архітектури з ілюстраціями 
"Модель закладу охорони здоров'я для надання медичної допомоги" 
("Модель амбулаторії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель закладу охорони здоров'я для надання медичної допомоги 
здебільшого у сільській місцевості. Модель включає в себе два типи 
приміщень: для роботи медичного персоналу та для очікування 
пацієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75807  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Аліса 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)  Тези "Аналіз методів розв'язання конфліктів повітряних кораблів з 
метеорологічними динамічними формаціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У тезах вказані основні методи, які використовуються для 
розв'язання конфліктів в аеронавігаційному просторі. Приділяється 
увага джерелам небезпеки для повітряних кораблів. Дається чітке 
визначення поняттю "метеорологічні динамічні формації".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75808  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Расчет балок и плит на упругом основании с 
увеличивающейся в процессе нагружения жесткостью"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена актуальній проблемі створення скінчено-
елементної моделі для розрахунку споруд на нелінійно пружній основі 
зі зростаючою в процесі навантаження жоркістю, а також моделювання 
опорних реакцій з жорсткою відновлювальною силою в середовищі 
ПК ЛІРА-САПР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75809  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тендерна документація для надання 

послуг охорони по "Методу Сазонова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить текст тендерної документації та ряд договорів, що 
подаються замовником послуг під час проведення тендерних 
закупівель для отримання послуг охорони, що спрямовані на 
забезпечення системою сигналізації та відеонагляду в комплексі чи 
окремо без залучення коштів замовників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75810  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красношлик Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "У небі нам сонце сіяє, радує нас окриляє!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Любов до рідного дому, своєї Батьківщини, оспівується у вірші "Дикі 
гуси". Вірш "Золота осінь" - звеличує красу оточуючої природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75811  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пефтієва Олена Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "MASS MEDIA CRITICAL 
READING AND TRANSLATION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У представленому посібнику викладено теоретичні та практичні 
аспекти дисципліни "Суспільно-політична термінологія", яка входить 
до структури загального курсу з основної іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75812  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренєв Микола Михайлович, Лебець Ірина Степанівна, Толмачова 
Світлана Рафаїлівна, Ніконова Вікторія Вадимівна, Проскуріна 
Тетяна Юріївна, Матковська Тетяна Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Стан соматичного та психічного здоров'я дітей із 
зони антитерористичної операції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами клініко-психопатологічного дослідження надано 
оцінку стану соматичного та психічного здоров'я дітей із зони 
антитерористичної операції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75813  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Користін Олександр Євгенійович, Заєць Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
"Аналізу прихованих доходів" під час досудового розслідування 
злочинів економічної спрямованості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить алгоритм застосування методу "Аналізу 
прихованих доходів" під час досудового розслідування злочинів 
економічної спрямованості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75814  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KalinovSKY)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Пісня написана другові, якого не було все життя, проте, про якого 
мріяв автор. В пісні автор намагається зобразити істинні цінності 
справжньої дружби між людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75815  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KalinovSKY)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Письма счастья"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана на початку 2016 року під впливом історії жінки, яка 
хотіла писати листи щастя своєму чоловікові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75816  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
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 "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75817  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебан Тетяна 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)  Наукова стаття "Методичні аспекти трансфертного ціноутворення в 
контексті управлінського обліку комерційних банків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75818  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебан Тетяна 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 "Облік страхових послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75819  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Идет Новый год"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75820  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ратинська Олена Євгенівна, Бесчастна Ліна Михайлівна  
 
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)  Методичний посібник "Метафорические ассоциативные карты 
"Семейные истории"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75821  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Казка "Кухлик молока або "Всі жінки - Відьми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гетьман Ю.М. Кухлик молока або "Всі жінки - 
Відьми" / Гетьман Ю.М. - Київ : Фенікс, 2016. - 96 с.: іл. 

 
Анотація   

Мабуть кожному в житті доводилось питати себе: "Якщо з нами Бог, 
то хто ж проти нас?". Відповідь на це питання українському козаку 
Івану довелося отримати наочно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75822  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прасол Дмитро Вікторович, Литвиненко Ірина Сергіївна, Чугуєва 

Інна Євгенівна, Рєпка Аліна Олександрівна, Кузнецова Світлана 
Вікторівна, Шапошникова 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)  Книга "Основи геронтопсихології: методичні рекомендації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прасол Д.В., Литвиненко І.С., Шапошникова Ю.Г., 

Чугуєва І.Є., Кузнецова С.В., Рєпка А.О. Основи геронтопсихології : 
Методичні рекомендації. - Миколаїв : Видавництво "Арнекс", 2015. - 96 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації розраховані на студентів ВНЗ спеціальностей 
"Психологія", "Соціальна педагогіка" з метою ознайомлення їх з 
базовими положеннями даного розділу вікової психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75823  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шакаль Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, ілюстрація, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури з ілюстраціями 

"Передпроектна пропозиція "Будівництво комплексу 
чотириповерхових житлових будинків "SMART PARADISE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будівництво комплексу 4-поверхових житлових будинків "Модний 
рай". Площа забудови 918,7 м2, загальна 2915 м2, висота 16,85 м.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75824  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
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 (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Правдивые истории / Невигадані історії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Эмма Пиньковская. Правдивые истории / 
Невигадані історії. - Фастов, "Полифаст", 2007. - 44 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75825  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піньковська Еммалія Антонівна (Эмма Пиньковская, Емма 
Піньковська)  

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

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

твору (творів)  Книга "Начальная школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Эмма Пиньковская. Начальная школа. - Черкассы, 
изд. Ю. Чабаненко, - 2009. - 60 с. 

 
Анотація   

У даній повісті розповідається як бабусі і прабабусі юних читачів, 
коли були маленькими дітьми, виховували у собі силу волі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75826  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
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 (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сказки Габриэлы"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Э.А. Пиньковськая. Сказки Габриэлы. - Фастів : 
"Поліфаст", 2009. - 48 с.                                                                                        

 
Анотація   

Казки можна скоріше назвати посібником юному читачеві та його 
вихователям, з допомогою якого краще буде визначати, що є добро, а 
що є зло, коли поведінка та висловлювання бувають двозначні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75827  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піньковська Еммалія Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "ТЫБИК и ЯБИК / ТИБІК і ЯБІК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Эмма Пиньковская. Тыбик и Ябик / Тибік і Ябік. - 
Фастів, "Поліфаст", 2008. - 40 с. 

 
Анотація   

Головні герої книги два хлопчики, які ходять до однієї школи, навіть 
вчаться в одному класі. Однак чомусь їх кличуть Тибік і Ябік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75828  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
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 (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "МОЯ ЗЕМЛЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Э.А. Пиньковская. Моя земля, рассказы. - Черкассы : 
издатель Чабаненко Ю., - 2011. - 16 с.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75829  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Эко Стиль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75830  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Ходаківська Вікторія Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Організаційно-економічні 
принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено дослідження показників поширеності та захворюваності 
населення на ХОТ в Україні, асортименту гастроентерологічних ЛЗ, 
представлених на фармацевтичному ринку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75831  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Пастухова Олександра Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Науково-методичні підходи 
до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та 
старечого віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено дослідження щодо стану надання фармацевтичної 
допомоги населенню в країнах світу та в Україні. Визначено основні 
заходи, що спрямовані на покращення стану фармацевтичного 
забезпечення населення України відповідно до міжнародних норм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75832  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Коробова Євгенія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Науково-методичні підходи 
до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги 
пільговому дитячому контингенту населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено дослідження показників захворюваності та поширеності 
хвороб серед ДКН України, оцінка сучасного стану надання 
фармацевтичної допомоги пільговим категоріям ДКН, зокрема дітям, 
вік яких не досяг 3-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75833  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Коробова Євгенія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Клініко-економічне 
обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для 
лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено маркетингові дослідження вітчизняного ринку 
лікарських засобів (ЛЗ) для терапії ГПБ  у дітей, а також аналіз 
фармацевтичного забезпечення дітей до 3-х років, хворих на ГПБ, з 
використанням методів клініко-економічного аналізу з подальшою 
розробкою оптимального асортименту ЛЗ для лікування даної 
нозології у дітей раннього віку в амбулаторно-поліклінічних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75834  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Карло Володимир Всеволодович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Науково-методичні підходи 
до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати прикладних досліджень, які можуть бути 
використані у практичній фармації та в організації лікувального 
процесу хворих на псоріаз та призначені для організаторів охорони 
здоров'я і фармації, працівників аптеки, лікарів дерматологічного 
профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75835  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
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)  Дисертація "Оновлення київських храмів у культурно-історичних 

умовах України першої половини ХІХ століття (на матеріалі 
монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської 
лаври і Софії Київської)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спростовано упереджене трактування оновлення розписів Печерської 
лаври та Софії Київської. Визначено культурно-історичні чинники, 
які вплинули на оновлення цих православних храмів. Простежено 
культурно-історичний зв'язок оновлення розписів цих соборів, його 
значення у збереженні культурної спадщини сакральних пам'яток. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75836  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Андрій Ігорович, Карпов Андрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Раскол Дня и Ночи: 
Лунный Рассвет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Людство завжди боялося ночі. Завжди боялося кожного шорхання і 
шуму, що виходять з Темряви. І на то було безліч причин... Всупереч 
здоровому глузду і страху, графиня Реннетта, переслідувана 
Примарою і його цілями, йде назустріч небезпекам в ніч, щоб 
дізнатися таємниці своєї родини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75837  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Наталія 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 з ілюстрацією "Техніка створення узорів 
"Фамільний орнамент" за допомогою спеціальних літерних та 
цифрових позначень" ("Орнамент Роду")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У літературному творі зазначено механізм створення фамільного 
орнаменту за допомогою спеціальних літер  та цифрових позначень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75838  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Костюк 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Методичні підходи до 
оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів 
на фармацевтичному ринку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях представлені дослідження щодо оцінки 
рівня конкурентоспроможності НПЗЗ, розрахунку ємності, частки та 
насиченості, що дозволить удосконалити конкурентні стратегії 
фармацевтичних виробничих підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75839  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тульчинський Вадим Григорович, Коломієць Олександр Вікторович, 
Тульчинський Петро Григорович  

 
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 "ГеоПошук 9" для комплексної інтерпретації 
даних геофізичного дослідження свердловин" ("ГеоПошук 9")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обробки та інтерпретації даних 
геофізичного дослідження свердловин із залученням суміжної 
інформації на рівнях від окремої свердловини, куща свердловин до 
родовища і групи родовищ. "ГеоПошук 9" використовується для 
вирішення завдань: оперативні висновки по свердловинах, що 
буряться; обробка закритого стовбура свердловини; обробка 
інклінометрії свердловини; аналіз і обробка лабораторного керна; 
електрометрія; статистичний аналіз петрофізичних параметрів; 
побудова кореляційних схем і розрізів; побудова мап, підрахунок 
запасів корисних копалин; обробка даних механічної витратометрії; 
контроль за розробкою; цифрування каротажних діаграм і карт; 
обробка даних ГДС за технологіями АКШ, АКЦ, СГДТ, ІННК, АВПД, 
ЯМК, спектрометрії, похилометрії, профілеметрії, гідродинамічних 
досліджень свердловини, термометрії, шумометрії тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75840  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна, Гарькавая Ольга Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Занимательная история с Татьяной Николаюк. Беседы о 
становлении христианской идеологии, церковной организации и 
паломнических центров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75841  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Лариса Вікторівна, Клопов Роман Вікторович, 
Гоменюк Сергій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оцінювання рівня готовності 
майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 
(TourTest)" ("TourTest")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінювання рівня готовності майбутніх 
фахівців з туризмознавства до професійної діяльності. Програма 
дозволяє реалізувати оцінювання складових компонентів готовності 
майбутніх фахівців з туризмознавства та розрахунок інтегрального 
показника цієї готовності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75842  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Бровко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Study on the genesis of legislation in the field of 
education: global and national experience"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75843  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Бровко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Higher educational institutions analysis of development 
of staffing autonomy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У літературному творі зазначено механізм створення фамільного 
орнаменту за допомогою спеціальних літер  та цифрових позначень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75844  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дон Володимир Йосипович  
 
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 "ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на кращу кафедру в 
галузі права серед вищих навчальних закладів" ("Конкурс на кращу 
кафедру в галузі права")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено основні критерії щодо комплексного оцінювання 
діяльності кафедри як базового навчально-наукового структурного 
підрозділу вищих навчальних закладів. Метою проведення конкурсу є 
комплексне оцінювання діяльності кафедр в галузі права серед вищих 
навчальних закладів та розповсюдження заходів, спрямованих на 
підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної правової 
освіти та науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75845  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонова Ірина Вікторівна, Шликова 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)  Науковий твір "Study of academic autonomy and academic freedoms"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75846  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонова 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)  Науковий твір "Аналіз світового досвіду формування 
університетської автономії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аксьонова І.В. Аналіз світового досвіду формування 
університетської автономії // Економіка розвитку. - 2017. - № 2 (82). - 
С. 21-29. 

 
Анотація   

Зміна методів і механізмів взаємодії суб'єктів ринку освітніх послуг та 
держави є фокусом модернізації системи вищої освіти всіх країн в 21 
столітті. В умовах побудови інноваційного суспільства важливою 
передумовою виконання вищими навчальними закладами своїх 
функцій є університетська автономія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75847  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глінкіна Вікторія Володимирівна, Глінкін Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Стрессовая концепция развития кариеса зубов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Припускаючи, що стрес є основоположним фактором виникнення 
карієсу, ми схематично відобразили зміни в роботі організму, 
викликані стресом, що приводять до розвитку карієсу зубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75848  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
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)  Письмовий твір технічного характеру "Выключатель рудничный 
взрывобезопасный типа ВРВ-150" ("ВРВ-150")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва вимикача 
рудникового вибухобезпечного типу ВРВ-150, що призначений для 
комутації тягової кислотної акумуляторної батареї з 
електрообладнанням рудникових електровозів, які використовуються 
для локомотивного відкочування вантажів у гірських виробках 
вугільних, сланцевих та гірничорудних шахт, у тому числі 
вибухонебезпечних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75849  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідик Лідія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка текстів пісень "І настане день..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75850  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Шармузіки. За межами великої галявини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75851  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Олександра Віталіївна, Фесенко Дмитро 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 "My Way"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана з емоціями, які спонукали би до підняття життєвого 
духу, щоб бути незалежною особистістю, готовою висловити свою 
думку собі і навколишньому світу. Тоді життя людини насправді має 
сенс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75852  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
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  Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленнями "Передпроектна пропозиція. Планувальні схеми 
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 33 класи (990 учнівських 
місць)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Загальноосвітня школа розрахована на 33 класи, що становить 990 
учнівських місць. На території школи передбачені спортивна зона зі 
стадіоном, рекреаційні і дослідні майданчики, "площа знань". 
Композиційна схема будівлі школи центрична, має чотири 
входи/виходи і чотири внутрішні двори з зеленими насадженнями, що 
передбачені для відпочинку й ігор на свіжому повітрі. Школа має 3 
поверхи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75853  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глінкіна Вікторія Володимирівна, Глінкін Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Схема патогенеза периодонтита зуба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розуміючи суть морфологічних змін, що відбуваються в тканинах зуба 
і періодонта при розвитку періодонтиту, клініцист може правильно 
вибрати план лікування, яке дасть позитивні результати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75854  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олександр Юрійович (Pobedyst)  
 
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 "Навчальний курс "Чіп-тюнінг: Загальний курс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе теоретичні заняття по чіп-тюнінгу від 
діагностики до налаштування Електронного Блока Управління та 
складається з 5 частин (уроків).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75855  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхачов Костянтин Сергійович, Осадчий Вячеслав 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 "3D-тур віртуальної реальності по 
спеціальності "Комп'ютерні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"VR IME" - це віртуальна реальність. За допомогою смартфона з 
підтримкою VR та спеціальних окулярів, користувач може 
отримувати інформацію про спеціальність, які технології вивчаються, 
пройти методику профпридатності, спробувати свої сили в 
програмуванні, ознайомитися з внутрішньо-інтерактивною 
взаємодією, елементами збірки робота.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75856  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Густілін Микола Андрійович, Осадчий Вячеслав 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 "Чат-бот кафедри інформатики та 

кібернетики Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений чат-бот допоможе відповісти на важливі питання 
абітурієнта, такі як вступ до університету, вибір спеціальності  
залежно від рівня знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75857  
 
Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
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 "Порушення лімфообігу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лімфатична система підтримує метаболічну рівновагу між кров'ю і 
тканиною та виконує дренажну функцію шляхом всмоктування із 
тканини води та високомолекулярних речовин. Розрізняють 
механічну, динамічну та резорбційну недостатність лімфатичної 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75858  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила проведення змагань по 
спортивному деберцу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75859  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Давид - свято 
довжиною в життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей фільм розповідає про цікаву, яскраву і чудову людину, 
мультиплікатора Давида Черкаського, який все життя ділиться своєю 
радістю з навколишнім світом, про його творчий шлях, народження 
та реалізацію ідеї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75860  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боянжу Юрій Маркович  
 
Повне ім'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 "Інноваційний проект "Формула 
Довіри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект "Формула Довіри" спрямований на рішення проблеми довіри 
до "лідерів" у сучасному світі. Ця проблема вирішується за рахунок 
електронної взаємодії її учасників при рейтингуванні "лідерів" з 
використанням новітніх сучасних технологій. В результаті цієї 
взаємодії суспільство отримує доступ до нового продукту - процесу 
виявлення реального "лідера" рейтингу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75861  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімічева Ганна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Assessment of the quality of shock-loaded 

materials" ("AQM")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку рівнів якості 
зразків із сплавів та металів на основі порівняння та обрахування 
базових та експериментальних динамічних параметрів матеріалів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75862  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишебаба Павло Олександрович  
 
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 та музичних композицій "Саме той час"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом "Саме той час" - пісні та музичні композиції для виконання 
One Planet Orchestra.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75863  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Тетяна Владиславівна, Абрамова Алла Олександрівна, 
Вавулін Петро 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 "Програмний комплекс РИСК 1.2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс призначено для оцінювання техногенного ризику в умовах 
нормальної експлуатації підприємства, а саме: проведення 
розрахунків техногенних ризиків на базі  теорії ймовірності та 
уточнення їх значень шляхом моделювання роботи системи методом 
Монте-Карло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75864  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стахурський Олександр Валентинович, Броварний Андрій 

В'ячеславович, Погребняк Наталія Володимирівна, Рунєєва Діана 
Євгеніївна, Сарахман Максим Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, Складений твір, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень та музичних творів без тексту "Музичний альбом 

МЕЖА" ("МЕЖА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів є збіркою музичних творів з текстом та без тексту під 
загальною назвою "МЕЖА". Кожна музична композиція є окремим 
твором і має власну назву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75865  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Олександр Львович  
 
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 "Інтернет 

мережа юридичних осіб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі зазначено умови створення Інтернет мережі юридичних осіб, 
що дозволить шукати нових ділових партнерів, будувати надійні 
партнерські відносини між підприємствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75866  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система оцінювання діагностичної карти 
мовленнєвої готовності дитини старшого дошкільного віку до вступу 
до школи"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана система дає можливість визначити рівень розвитку кожного 
компонента мовленнєвої готовності. За отриманими результатами 
визначається необхідність, об'єм та вид корекційно-логопедичної 
індивідуальної роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75867  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревкевич Богдан Йосипович, Антонюк Юрій Мефодійович, Яремко 
Олександр Богданович  

 
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 "Сліпий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор висвітлює болючу та вічну тему для всіх українців - тему 
боротьби з поневолювачами рідної країни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75868  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полягушко Любов Григорівна, Сліпченко Володимир Георгійович, 
Котунов В'ячеслав Олегович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система супроводу інтервальних 
нормобаричних гіпоксичних тренувань"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75869  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полягушко Любов Григорівна, Сліпченко Володимир Георгійович, 

Ткачук Юрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг кардіореспіраторної системи під 

час гіпоксії" ("Cardiorespiratory")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75870  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полягушко Любов Григорівна, Сліпченко Володимир Георгійович  
 
Повне ім'я або повне 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 робоче місце спеціаліста по 

гіпоксичним тренуванням"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75871  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Микола 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)  Навчальний посібник "Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. 

Теорія поля"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рубцов М.О. Кратні, криволінійні та поверхневі 
інтеграли. Теорія поля : навч. посіб. : - Мелітополь : Вид-во МДПУ         
ім. Б. Хмельницького,  2017. - 347 с. 

 
Анотація   

Посібник написано відповідно до діючих програм курсу теорії 
ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики для 
студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75872  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"ДІАГНОСТИЧНО-ПСИХОКОРЕКЦІЙНА МЕТОДИКА 
"АНТИСВІТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика запропонована для практичного застосування, а саме: 
діагностики й корекції дисфункційних/негативних думок, почуттів, 
переживань щодо себе, щодо оточуючого світу, щодо оточуючих 
людей, щодо свого майбутнього. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75873  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"СХЕМА НАРАТИВНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
КРИЗОВОЇ ПОДІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схема запропонована для аналізу кризової події з метою надання 
психологічної допомоги людині, що знаходиться у кризовій, 
посткризовій ситуації. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75874  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО НАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 
КРИЗОВИХ/ТРАВМАТИЧНИХ ПОДІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика запропонована для дослідження та психологічного 
наративного аналізу травматичних подій, які відбулися на життєвому 
шляху людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75875  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко 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)  Літературно-письмовий твір науково-етнічного характеру 
"Національні традиції та їх відродження серед населення України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний літературний твір розглядає основні проблеми сьогодення 
щодо поліпшення формування смаку у молоді, любові до національної 
культури та рідної країни в цілому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75876  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Іван Валерійович, Усенко Андрій Вікторович  
 
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 для прогнозування еколого-економічної 
ефективності, оцінки та обґрунтування підбору складу технічного 
забезпечення систем поводження з відходами "Індекс-Е" ("Індекс-Е")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є прикладним програмним забезпеченням проектувальних 
робіт з підвищення екологічної безпеки систем поводження з 
відходами та може використовуватися також у начальному процесі 
освітньо-професійної підготовки фахівців за напрямками "екологічна 
безпека", "екологія та охорона навколишнього середовища" та ін. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75877  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
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 енергетичного аудиту в АПК 
(розділи 1, 2, 3)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний посібник у форматі pdf з посиланнями на закладки 
містить прикріплені файли для розробки комп'ютерної програми 
побудови паливно-енергетичного балансу підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75878  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хейфец Літа Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Персональний логотип авторства Літи Хейфец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логотип-символ відображає візуалізацію філософського підтексту 
творчості автора, дуальності людської думки та є складеним 
рекурсивним акронімом на ім'я автора. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75879  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "МОНО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Світ змінився і вже ніколи не буде таким, як ти його пам'ятаєш. Він 
мовчки спостерігає за тобою, наче примара зі страшного сну. Що є 
реальність, ти чи світ, що бачать твої очі. В недалекому майбутньому 
з'явиться ігрова консоль під назвою Моно і кожен бажаючий зможе 
подорожувати по своїх снах. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75880  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Дидактичний матеріал та методика виконання 
завдань програми корекційної логопсихологічної роботи з 
формування мовленнєвої готовності дітей із порушенням мовлення 
різної нозології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований матеріал дозволяє ефективно проводити корекцію 
визначених порушень структурних одиниць мовленнєвої готовності. 
Комплекс запропонованих вправ створений на основі новітніх 
технологій. Всі завдання адаптовані та індивідуально підібрані 
відповідно до виявлених мовленнєвих порушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75881  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Історичний роман "Там на Кубані"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Український козак Данило Янко зі своєю дивізією повертається з 
Кавказького фронту. Проїжджаючи Кубань, військо опиняється у 
вирі революційних подій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75882  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Олена Вадимівна, Лавренко Тетяна Анатоліївна, 
Немцова Валерія Даниїлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм профілактики неінфекційних захворювань 
як методолгічна основа програми моніторингу і модифікації їх 
факторів ризику на індивідуальному рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання розробленого алгоритму у медичній практиці надасть 
можливість фахівцям у галузі терапії, ендокринології, неврології, 
генетики, кардіології розробляти індивідуальні програми 
профілактичних заходів для створення системи запобігання 
неінфекційним захворюванням, зокрема серцево-судинним, і усунення 
їх факторів ризику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75883  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Світлана Андріївна  
 
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 "Парціальна програма для дітей старшого 
дошкільного віку "Предметне природознавство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Парціальна програма є доповненням до інваріантної частини змісту 
навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку, 
відповідно до базового компонента дошкільної освіти в Україні, і 
призначена для організації діяльності дошкільних навчальних 
закладів і груп за пізнавальним пріоритетним напрямком з метою 
надання старшим дошкільникам елементарних уявлень у галузі 
предметного природознавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75884  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Recumbent (нестандартные положения)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрації тактичних мішеней були розроблені для вирішення 
вогневих завдань.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75885  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Вне времени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75886  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Олена Олександрівна, Очеретяна Ольга Олегівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру з 
ілюстраціями "Med ADVISER"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі зазначено методику складання алгоритмів з діагностики, 
лікування та профілакти будь-яких захворювань на різних рівнях 
медичної допомоги, що розроблено на основі сучасних вітчизняних та 
закордонних рекомендацій, протоколів та настанов відповідної 
тематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75887  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саленко Петро 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 "Doctor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена як додаток до веб-сайту guruhimself.com для 
проведення діагностики людини в он-лайн мережі Інтернет за 
допомогою будь-яких пристосованих для цього електронно-цифрових 
приладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75888  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гужва Лідія Миколаївна  
 
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 телесеріалу (фільму) "Силиконовые Джунгли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Студентка-недоучка здійснює свою мрію - стати справжньою 
хакеркою, та розслідує кіберзлочини міжнародного маштабу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75889  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Олександр 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 "Коли ми поруч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75890  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчевська Валентина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Второй шанс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звичайна жінка Молодцова Варвара Михайлівна, 50 років, зовсім 
випадково потрапляє в інший світ. Вона не впадає в істерику або 
зневіру. Варвара приймає рішення використовувати другий шанс, 
наданий їй долею, і втілює в життя всі мрії і ідеї, які не змогла 
реалізувати в попередньому житті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75891  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
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  Ілюстрація, фотографічний твір, Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Альбом типовых элементов ресторана "Georgia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керівництво по фірмовому стилю мережі ресторанів "Georgia". 
Своєрідний стандарт, в якому відображений набір правил для 
втілення конкретних елементів фірмового стилю мережі ресторанів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75892  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Сердюк Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ілюстрація, фотографічний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Альбом типовых элементов ресторана "MAFIA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керівництво по фірмовому стилю мережі ресторанів "MAFIA". 
Своєрідний стандарт, в якому відображений набір правил для 
втілення конкретних елементів фірмового стилю мережі ресторанів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75893  
 
Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Колядко Світлана Петрівна, 

Каленська Галина Юріївна, Денисенко Михайло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб психотерапії невротичних розладів, поєднаних 

з адиктивними порушеннями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб психотерапії невротичних розладів, поєднаних з адиктивними 
порушеннями, полягає в застосуванні методу структурних розстановок в 
рамках групової особистісно-орієнтованої психотерапії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75894  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Федченко Вікторія Юріївна, 
Семікіна Олена Євгеніївна, Панько Тамара Василівна, Каленська 
Галина Юріївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб терапії депресивних розладів на підставі 
визначених мішеней для психотерапевтичного впливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб терапії депресивних розладів з урахуванням найважливіших 
мішеней психотерапевтичного впливу оснований на принципі 
концептуальної моделі психотерапевтичної інтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75895  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчання дошкільнят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75896  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Надія Олександрівна, Морозов Андрій Васильович, Панішев 
Анатолій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Алгоритм с квадратичной временной сложностью для 
нахождения максимального паросочетания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті показано, що задача побудови максимального 
паросполучення в довільному графі зводиться до його двочасткового 
випадку. Доведено, що кожному поточному паросполученню в 
довільному графі взаємно однозначно відповідає паросполучення в 
двочастковому графі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75897  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Про облік електронних 
грошей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено розгляду окремих аспектів відображення в 
бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з розрахунками 
електронними грошима, які є найперспективнішим інноваційним 
платіжним інструментом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75898  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Олексій Валентинович, Притоманов Сергій 
Олексійович, Колишко Родіон Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ 
КВАЛІФІКАЦІЙ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РЕПОЗИТАРІЙ ПРОФЕСІЙНИХ 
КВАЛІФІКАЦІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реєстрації та зберігання реєстрів 
професійних стандартів, професійних кваліфікацій та іншої 
інформації, пов'язаної з системою професійних кваліфікацій в 
Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75899  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
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 "Они не верили в нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75900  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
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 "#БОЛЬШЕЧЕМЛЮБОВЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75901  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
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 падали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75902  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
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 "Давай обниматься"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75903  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Professionally-oriented vocabulary of "Didactic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75904  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Руслан Валентинович, Лагодний Олександр Васильович, 
Ковальчук Сергій Станіславович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг соціальних мереж та 
електронних засобів масової інформації з метою виявлення ознак 
інформаційних загроз" ("Way_to_victory_1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для моніторингу соціальних мереж та 
інформаційних сайтів щодо виявлення ознак інформаційних загроз, 
які негативно впливають на інформаційну безпеку держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75905  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпцова Ольга Володимирівна, Кобець Марина Миколаївна, 
Кабець Юлія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Наукові методичні рекомендації "Дослідження 
обізнаності в області фармакогенетики серед вибірки населення 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана проблема індивідуального підходу до лікування в 
умовах просування концепції персоналізації медицини. Проведено 
вивчення факторів, що ускладнюють застосування 
фармакогенетичних тестів в сфері практичної охорони здоров'я 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75906  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікоєва Марина Заурбеківна, Дудко Денис 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 "ACES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75907  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікоєва Марина Заурбеківна, Дудко Денис Юрійович  
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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 "YOU'VE MADE MY DAY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75908  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікоєва Марина Заурбеківна, Дудко Денис 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 "WITH U"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75909  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікоєва Марина Заурбеківна, Дудко Денис 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 "SPARKS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75910  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесля Юрій Миколайович, Єгорченков Олексій Володимирович, 
Єгорченкова Наталія Юріївна, Хлевна Юлія Леонідівна, Кубявка 
Любов Богданівна, Іванов Євген В'ячеславович  
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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 "Корпоративна інформаційна система 
управління інформацією підприємств і проектів (PrimaDoc)" 
("PrimaDoc")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головним завданням програми є управління інформаційними 
потоками підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75911  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальов Микола Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Квалификационная работа "Разработка алгоритма 
шифрования "Блочный шифр переменной длины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75912  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алянчіков Євген Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "AvtoPro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75913  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебединський Михайло 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 "iAIST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75914  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Створення контактного зоопарку у м. Суми та його 
роль у вихованні дітей" ("Дитячий контактний зоопарк "Бабусине 
подвір'я")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сприяння психологічній реабілітації та духовному розвитку 
підросткового покоління. Сприяння відновленню у мешканців міста 
любові та поваги до свійських тварин, створення умов близького 
контакту з домашньою худобою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75915  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієв Костянтин Володимирович (Радош Костянтин 
Володимирович)  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ставим Удар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В творі описані основні елементи техніки виконання удару рукою. 
Описані базові вправи та техніка їх виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75916  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Вячеслав Іванович, Іваненко Єгор Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Скрижали" - новый носитель информации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі мова йде про інформацію, нанесену будь-яким відомим науці 
способом на матеріальні носії, стійкі до знищення природними 
способами (гниття, корозія, горіння, розчинення та ін.), а також 
інформацію у вигляді моделей, зразків, проб, частин плоті, тканин, 
зображень, криптограм, пентаграм, голограм, штрих-кодів та інших 
символів, що несуть інформацію, законсервованих будь-яким відомим 
науці способом у капсулах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75917  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Линейная Акупунктура Винницкого" ("ЛАВ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одна з методик акупунктури, що вирішує проблеми естетичного 
характеру. Відрізняється від інших методик тим, що її можна 
використовувати як оптимальну процедуру, яка дає стійкий 
терапевтичний і позитивний естетичний результат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75918  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс електронної 
ідентифікації "ІІТ Електронна ідентифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для реалізації схем електронної 
ідентифікації користувачів прикладних систем, зокрема: 
ідентифікації через центр сертифікації ключів та ідентифікації з 
використанням паспорта громадянина України у формі ID-картки та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75919  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Євген Андрійович, Мирний Сергій Васильович, 
Лубенський Олександр Олександрович, Кеніг Георгій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриА-нет" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "F-Meas"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу програмного продукту покладено автоматичне порівняння 
отриманих результатів радіочастотного моніторингу щодо визначення 
фактичних параметрів випромінювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75920  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишницька Юлія 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)  Автореферат "Міфологеми Олександра Блока у російському 
етнокультурному просторі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті викладено основні положення дисертації на здобуття 
ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність - 10.02.02 
"Російська мова"). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75921  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишницька Юлія 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)  Дисертація "Мифологемы Александра Блока в русском 

этнокультурном пространстве"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук досліджено міфопоетичний компонент мовної критики світу 
Олександра Блока. Окреслено етнолінгвістичне тло дослідження 
образів: зроблено спробу реконструювати комплементарні парадигми 
міфологем (запозичені та етнічні міфи). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75922  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишницька Юлія 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)  Дисертація "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та 

публіцистичному дискурсах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У десертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 
наук створено семіотичну модель міфологічних сценаріїв сакрально-
символічного та симулятивного типів, з'ясовано основні текстові 
стратегії реміфологізації як прояви неоміфологізму в сучасних  
художньому та публіцистичному дискусах, окреслено проблемне поле 
питань, пов'язаних із дефініцією та дискрипцією міфологічних 
сценаріїв, віднайдено релевантні алгоритми їх прочитання та 
дешифрування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75923  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та 
публіцистичному дискурсах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії  досліджується поняття, яке на сьогодні лише тестується 
в літературознавстві - міфологічний сцінарій. Автор описує 
міфосценарії з позиції семіотики, конструює ідіостильові семіотичні 
моделі й розробляє текстові алгоритми міфологічних сценаріїв на 
матеріали новітньої української літератури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75924  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишницька Юлія 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)  Автореферат дисертації "Міфологічні сценарії в сучасному 
художньому та публіцистичному дискурсах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті викладено основні положення дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора філологічних наук (спеціальність - 10.01.06 
"Теорія літератури"; 10.01.01 "Українська література"). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75925  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович  
 
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 "Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і 
Микола І, або Сучасний погляд на розв'язку однієї "дружби-
ворожнечі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковбасенко Ю.І. Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS 
Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв'язку 
однієї "дружби-ворожнечі" // Всесвіт. - 2016. - № 9-10. - С. 250-254. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75926  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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 "Селекція літературних творів для шкільних програм як 
методична проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковбасенко Ю.І. Селекція літературних творів для 
шкільних програм як методична проблема // Всесвітня література в 
сучасній школі. - 2016. - № 6 (420). - С. 3-6. 

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75927  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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 "Сини вічності і слави": мотив "exegi monumentum" у 
творчості В. Шекспіра та його наступників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковбасенко Ю.І. "Сини вічності і слави": мотив 
"exegi monumentum" у творчості В. Шекспіра та його наступників // 
Ренесансні студії. - 2016. - Вип. 25-26. - С. 188-201. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75928  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омері Ірина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник з питань проведення практичних робіт для 

студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
"Медико-біологічні основи статевих відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник включає методичні рекомендації з проведення 
практичних робіт, завдання репродуктивного і аналітичного 
характеру, а саме: розгляд особливостей будови і розвитку статевих 
клітин, будови і функцій статевих органів, процесу запліднення. 
Приділяється увага методам контрацепції та особливостям 
харчування вагітної жінки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75929  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "YY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75930  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов 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)  Навчальний посібник "Комп'ютерна графіка. Adobe Photoshop та 

Adobe Illustrator обома руками" ("Adobe двома руками")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75931  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхоманова Наталя 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)  Автореферат дисертації "Постмодерністська рецепція міфу (на 
матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У авторефераті викладені основні положення дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук, яка присвячена 
дослідженню рецепції міфу у постмодерністському романі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75932  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхоманова Наталя 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 "Постколониальные рефлексии и нарратив"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихоманова Н.А. Постколониальные рефлексии и 
нарратив // ZMOGUS KALBOS ERDVEJE. - 2017. - Nr. 9. - P. 166-175. 

 
Анотація   

У статті викладено основні положення постколоніалізму, аналізується 
його втілення у сучасному літературному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75933  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неведомська Євгенія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

102 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Анатомія людини і спортивна 
морфологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неведомська Є.О. Анатомія людини і спортивна 
морфологія : навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт 
для студ. вищ. навч. закл. / Євгенія Олексіївна Неведомська. - К. : 
Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2016. - 77 с. 

 
Анотація   

Посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу 
"Анатомія людини і спортивна морфологія", передбачених програмою 
вищої школи для студентів небіологічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75934  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неведомська Євгенія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Анатомія та фізіологія нервової 

системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неведомська Є.О. Анатомія та фізіологія нервової 

системи : навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. 
навч. закл. / Євгенія Олексіївна Неведомська. - К. : Київськ. ун-т         
ім. Бориса Грінченка, 2017. - 40 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу "Анатомія і фізіологія нервової системи", 
передбачених програмою вищої школи для студентів небіологічних 
спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено практичні роботи і 
завдання для самоконтролю знань студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75935  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неведомська Євгенія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Анатомія і фізіологія людини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неведомська Є.О. Анатомія і фізіологія людини : 
навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт студ. вищ. 
навч. закл. / Євгенія Олексіївна Неведомська. - К. : Київськ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2016. - 54 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу "Анатомія і фізіологія людини", передбачених 
програмою вищої школи для студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75936  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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 "Импариант" живописи Василия Кроткова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75937  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк 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 "Воспитательный потенциал трансцендентных духовных 
ценностей в сфере музыкального искусства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75938  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Тетяна Петрівна, Нагула Олена 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)  Методичний посібник з профілактики сексуального насильства та 
сексуальної експлуатації дітей (в двох частинах) "Формування 
навичок безпечної поведінки дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75939  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсак Олександр Данилович  
 
Повне ім'я або 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 медичних знань і охорони здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75940  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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 "Лаврська традиція і новації у розписах Софії Київської 

(1852-1853)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75941  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопатенко Георгій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник з питань проведення практичних 
робіт для студентів вищих навчальних закладів "Фізична культура з 
методикою викладання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навачально-методичному посібнику з курсу "Фізична культура з 
методикою викладання" розроблена методика проведення 
практичних занять у відповідності з навчальною програмою вищих 
навчальних закладів. Посібник рекомендовано для студентів вищих 
навчальних закладів, викладачів, вчителів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75942  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосьпан Наталя Вікторівна, Гордієнко Наталія В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник для викладачів і студентів філологічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів "Communicative phonetics of English"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75943  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драч Оксана Олександрівна, Кочерга Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів "Історія української 

культури і літературної мови в контексті національного 
державотворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить предметну інформацію про 
навчальні курси, зокрема тестові завдання, плани семінарських 
занять, завдань до самостійної роботи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75944  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріньова Ольга Михайлівна, Терещенко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Дитяча психодіагностика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено основний зміст навчальної дисципліни 
"Психодіагностика" для студентів, майбутніх вихователів з 
додатковою спеціалізацією "Практична психологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75945  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна, Жарнікова Валерія 

Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретико-методологічні основи формування ефективних 

систем лояльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В.В. 

Теоретико-методологічні основи формування ефективних систем 
лояльності //  Менеджер. - 2017. - № 2 (75). - С. 82-91. 

 
Анотація   

Дано визначення поняття "Система лояльності", розкрито її основні 
та допоміжні цілі, вперше визначено та охарактеризовано ключові 
елементи системи лояльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75946  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Окай ЦМС-2" ("Окай-2")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75947  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коханова Олена 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 "Історія психології: від античності до початку 
ХХ століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75948  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Тетяна Петрівна, Нагула Олена 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)  Методичний посібник "Навчіть дитину захищатися"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75949  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашшай Олена Степанівна, Кашшай Мирон Антонович, Біксей 
Людмила Іванівна  

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

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

108 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній альбом "Антон Кашшай. Живопис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75950  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в 

США і перспективи його імплементації в освітню систему України 
(цивільно-правовий аспект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено комплексному теоретико-правовому 
порівняльному дослідженню цивільно-правового статусу учасників 
відносин у сфері освіти в США.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75951  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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 чотирнадцяти графічних зображень "Мода на моду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва складається із 14-ти графічних 
зображень, кожне з яких містить сполучення існуючих або 
фантазійних слів російської мови, представлених літерами латинської 
або російської абетки, та зображення матеріальних образів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75952  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів з чотирьох графічних зображень "Детям в радость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва складається із 4-ох графічних 
зображень, призначених, зокрема, для дитячого сприйняття. Кожне з 
яких містить фантазійне втілення уявних думок підлітків щодо їх 
мрій стати у майбутньому найкрасивішою в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75953  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів з чотирьох фотографічних зображень (колажів) 
"РЕТРО ГУССИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з чотирьох фотографічних зображень (колажів), 
кожне з яких містить фантазійне сполучення/накладення                        
невзаємопов'язаних між собою фотозображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75954  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатова Юлія Володимирівна, Диба Олександр Михайлович, 
Осадчий Євгеній Сергійович, Рудик Наталія Василівна, Поліщук 
Євгенія 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 "Методичні матеріали на тему: "Застосування методів 
дескриптивної статистики та факторного аналізу з метою оцінювання 
результативності використання сучасних фінансово-кредитних 
інструментів у реалізації інноваційних проектів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі дослідження є розроблення методології та інструментарію 
оцінки використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у 
реалізації інноваційних проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75955  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонюк Микола Анатолійович, Рязанова Надія Сергіївна, 
Максименко 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)  Підручник "Міжнародні фінансові організації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75956  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Алла Іванівна, Ігнатова Юлія Володимирівна, Поліщук 
Євгенія Анатоліївна, Осадчий Євгеній Сергійович, Сибірянська Юлія 
Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку ключових показників 
ефективності (КРІ) інноваційної діяльності підприємств МСБ для 
оцінки ступеня їх готовності до розробки та впровадження інновацій 
та використання різних фінансово-кредитних інструментів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75957  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окунєва Ольга Володимирівна  
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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)  Збірник віршів "Скажи мне "Да"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75958  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Пошиті заготовки для 

вишивання новорічних іграшок (ялинкових прикрас) Олени Перкій" 
("Пошиті новорічні іграшки для вишивання Олени Перкій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена колекція заготовок для вишивання новорічних 
іграшок. Розроблені як схеми для вишивання бісером або ниткою.         
В оригіналі представлені як плоскі двосторонні пошиті іграшки 
різного розміру, круглі або овальні за формою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75959  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Схеми-заготовки для 

вишивання новорічних іграшок (ялинкових прикрас) Олени Перкій" 
("Схеми для вишивання новорічних іграшок Олени Перкій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка художніх творів - дизайнів вишивки 
новорічних іграшок (ялинкових прикрас), методом, подібним до 
фотографічного.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75960  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ODESSA 

ROYAL HOUSE" ("РОЯЛ ХАУС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75961  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мімікрічі-Mimikrichy (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Театральна вистава "Пластик - Фантастик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вистава присвячена боротьбі з екологічними проблемами, 
забруднення навколишнього середовища сміттям та пластиком 
зокрема. Призначена для перегляду як дітям, так і дорослим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75962  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка інструкцій "93 інструкції для медичного застосування 

лікарських засобів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75963  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Марина Миколаївна, Дзеніс 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)  Науковий твір "Теоретичне підґрунтя формування технології 
самооцінки якості наукової активності ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні розглядаються теоретичні засади побудови технології 
самооцінки якості наукової активності вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75964  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротніков Володимир Володимирович, Гуменюк Ігор 
Володимирович, Поздняков Павло 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 "Планування оптимальних трас польоту 
безпілотних літальних апаратів на основі кластерного аналізу мережі 
наземних об'єктів" ("UAV's RoutePlanner 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для планування оптимальних трас 
польоту безпілотних літальних апаратів шляхом розв'язання 
класичної задачі комівояжера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75965  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Другий шанс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про особливого хлопця - Данила. У 8 років його життя 
повністю змінилося: хвороба, інфекція, ускладнення, операція і п'ять 
років навчання дома.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75966  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Оцінний компонент в лексичному значенні слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проаналізовано думки мовознавців щодо категорії оцінки та 
визначення місця і ролі оцінного компонента в лексичному значені 
слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75967  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина 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)  Науковий твір "Розрахунок економічної цінності виробничої 
ефективності видів риби у рамках Fishboost"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі аргументовано, що експерименти базуються на фіксації 
економічних рис, ознак культурових популяцій риб з добре відомим 
родоводами та структурами складу сім'ї.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

115 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75968  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Influence of the fish policy on the functioning of the fish 
market"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Значний рівень імпорту риби до України мотивує вчених до 
дослідження проблемних питань організації та функціонування 
внутрішнього ринку риби та торгівлі на ньому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75969  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "The new priorities of the main instruments for regulation 
of supply in the agrarian sector of domestic economy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукові дослідження спрямовані на вивчення проблем 
імпортозалежності на сільськогосподарських ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75970  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Наконечна Катерина Віталіївна, 
Павленко Марина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "The new priorities of the main instruments for regulation 
of supply in the agrarian sector of domestic economy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведене дослідження має на меті проаналізувати існуючі механізми 
та інструменти регулювання для забезпечення ефективного розвитку 
сільського сподарства в цілому і його складової рибного господарства 
зокрема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75971  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина 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)  Науковий твір "Науковий погляд на розвиток вітчизняної 
аквакультури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для досягнення поставлених завдань необхідно: надати пропозиції 
щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині 
зменшення орендної плати для суб'єктів аквакультури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75972  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина 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)  Науковий твір "Applied aspects of fisheries policy and its impact on the 
provision of food products to the population"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Наукові рекомендації направлені на розвиток методологічних основ 
для вирішення проблеми ринку продуктів харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75973  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Наконечна Катерина Віталіївна, 
Павленко Марина 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наслідки дії механізму державної підтримки 
рибогосподарського виробництва на засадах "викликів ринків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Враховуючи логіку дослідження, було оцінено вартість одного 
відсотко-пункту компенсаційних виплат. Характерна ознака даного 
механізму полягає в тому, що стимулюється не посередник на 
комерційний банк, а безпосередньо товаровиробник, тобто суб'єкт 
господарювання в галузі рибного господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75974  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Рибне господарство України в умовах глобалізації 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладені результати дослідження економічних проблем 
розвитку рибного господарства. У роботі виствітлено світові та 
національні тенденції рибогосподарського виробництва в умовах 
глобального дефіциту продовольства з урахуванням інформаційних 
матеріалів ФАО.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75975  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Наталія Анатоліївна, Бондарь Валерія Іванівна, 
Сальнікова Анна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення придатності ґрунтів для 
виробництва органічної продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб передбачає оцінювання ґрунтів згідно табличних матеріалів 
щодо відповідності 15 типам ґрунтів, найпоширеніших в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75976  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Геннадій Анатолійович, Кухарець Савелій Миколайович, 
Марус Олег Анатолійович, Павленко Максим Юрійович, Сєра 
Катерина Михайлівна, Чуба В'ячеслав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Біоенергетичні системи в аграрному 
виробництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів 
науково-дослідних робіт. Посібник містить актуальні узагальнення 
щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем 
в аграрному виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75977  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Геннадій Анатолійович, Павленко Максим Юрійович, Чуба 
В'ячеслав Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Виробництво та використання дизельного біопалива. 
Механіко-технологічні основи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, 
конструкторів сільськогосподарської техніки, студентів та фахівців 
сільського господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75978  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтюк Валерій Дмитрович, Тітова Людмила Леонідівна, Роговський 
Іван Леонідович, Надточій Олександр Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Технічний сервіс обладнання лісового 
комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник рекомендується для підготовки фахівців освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 
спеціалізації "Обладнання лісового комплексу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75979  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкарупа Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Практикум "Рибальство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник написано відповідно до програми "Рибальство" для 
студентів спеціальності водні біоресурси вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75980  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкарупа Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Рибальство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено теоретичні матеріали щодо риболовних 
матеріалів, наведені найбільш поширені види знарядь морського, 
водосховищного, озерного, річкового та аматорського рибальства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75981  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Наталія Олександрівна, Марценюк Вадим Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Моніторинг технологій та інноваційний потенціал 
виробництва рибної продукції в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75982  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Анатолій Миколайович, Кожан Дмитро Петрович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

121 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Пошук економічно доцільних місць розташування та 
величин потужності джерел розподіленої генерації в розподільних 
електричних мережах, які живляться від системного електропостачання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше запропоновано використання методу питомих транспротних 
витрат, який надає можливість розробки простих і достатньо ефективних 
моделей для визначення економічно обґрунтованих місць розташування 
ДРГ в розподільних електричних мережах, що живляться від системного 
електропостачання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75983  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Галина Василівна, Масімова Лариса Гагіківна, 
Єжижанська Тетяна Сергіївна, Женченко Ігор Вікторович  

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

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

твору (творів)  Опис проекту "Всеукраїнський  фестиваль буктрейлерів і 
промороликів "Book Fashion" ("Book Fashion")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"BookFashion" - щорічний Всеукраїнський фестиваль серед студентів 
та школярів на розробку та просування в Інтернеті буктрейлерів і 
промороликів. Мета фестивалю - популяризація читання, привернення 
уваги читача до новинок книжкового ринку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75984  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Юрій Володимирович  
 
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)  Навчальний посібник "Adobe двумя руками"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75985  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерний Данііл Дмитрович, Сєростанова Ольга Анатоліївна  
 
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 "British literature"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник для старших класів шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови рівня В2-В2+ за загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75986  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерний Данііл Дмитрович, Сєростанова Ольга Анатоліївна  
 
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 "Readings from Science"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складається з тестів наукової спрямованості 
англійською мовою зі сфери природних наук (хімія, фізика), історії 
визначних відкриттів, біографій видатних учених, цікавих фактів про 
науку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75987  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерний Данііл Дмитрович, Сєростанова Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "American Literature"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник для старших класів шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови рівня В2-В2+ за загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75988  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2018  
 
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  Аудіовізуальний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка анімацій "Марійчин Першосвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку було створено автором з метою демонстрації в мережі Інтернет 
та на телебаченні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75989  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрушків Богдан Миколайович, Кирич Наталія Богданівна, Стойко 
Ігор Іванович, Мельник Лілія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Блочно-алгоритмічний ланцюг формування організаційних 
підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства 
(Багатокомпонентна ґенеза реалізації концепції сталості в умовах 
адміністративно-територіальної реформи в Україні)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі первинного аналізу виявлено протиріччя у зарубіжних та 
вітчизняних трактуваннях сталого розвитку. Проблема розглядається 
як в глобальних, так і в регіональних галузевих умовах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75990  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фатонаде Олутобі Давід  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Типовий сценарій живого шоу "DRUM QUEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Живе шоу для барабанщиків, в якому 10 учасників ізольовано живуть 
в будинку, де їх знімають 24/7, та виступають перед журі і публікою, 
змагаючись за грошовий приз. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75991  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна, Фролова 
Оксана Євгенівна, Шпичак Олег Сергійович, Коваль Василь 
Миколайович, Бобро Світлана Генадіївна, Коношевич Людмила 
Володимирівна, Шпичак Аліна Олегівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Виготовлення екстемпоральних лікувально-
профілактичних засобів та їх використання в медико-фармацевтичній 
практиці. Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наведених методичних рекомендаціях висвітлені питання, що 
стосуються виготовлення лікувально-профілактичних засобів в 
умовах аптечного виробництва з метою забезпечення населення 
вітчизняними ефективними препаратами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75992  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Авдієвська Олена Георгіївна  
 
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 "Чек-лист якості для гігієнічної оцінки оселі 
школярів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чек-лист призначений для виявлення гігієнічно несприятливих 
чинників домашнього середовища учнів, особливо робочого місця 
школяра, з метою формування здоров'язберігаючої поведінки батьків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75993  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаль Геннадій Володимирович, Довгаль Марина Анатоліївна, 
Жаріков Микола Юрійович, Абдул-Огли Лариса Володимирівна, 
Крамар Світлана Борисівна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Система оцінювання знань студентів на кафедрі 
анатомії людини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довгаль Г.В., Довгаль М.А., Жаріков М.Ю., Абдул-
Огли Л.В., Крамар С.Б. Система оцінювання знань студентів на 
кафедрі анатомії людини ДЗ "Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України // Вісник проблем біології і медицини. - 2017. - Вип. 2  
(136). - С. 209 - 212. 

 
Анотація   

Метою дослідження було створення об'єктивної та прозорої системи 
оцінювання знань студентів на кафедрі людини ДУ "ДМА МОЗ 
України" з веденням моделі контролю, яка включає інтегрований 
контроль теоретичних знань і практичних знань і практичних 
навичок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75994  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодюк Володимир 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)  Стаття "Природа гальмування обертального руху небесних об'єктів, 
що мають рухливе внутрішнє середовище"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті на основі факту, що різні частини газопилової хмари мають 
дещо різну лінійну швидкість руху відносно центра галактики, на 
якісному рівні розкривається причина набуття планетами 
обертального руху навколо Зорі і планет навколо своєї осі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75995  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Табель навчально-тренувальних досягнень учнів 
Школи карате Ґодзю-рю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Табель навчально-тренувальних досягнень учнів Школи карате 
Ґодзю-рю розроблено з метою відображення знань учнів протягом 
навчально-тренувального року та з виставленням семестрових і 
річних оцінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75996  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "От полёта до полёта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75997  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболєв Леонід Давидович  
 
Повне ім'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 "Родинний герб сім'ї Соболєвих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва - щит золотого кольору. По обидва 
боки від основного елемента розташовуються фігури-щитотримачі  
тварин соболя чорного кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75998  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Ты что-то делай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75999  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Тепло улыбки, теплота руки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76000  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Несбыточные мысли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76001  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Любов сильніша сотні слів"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76002  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Кто ты чудо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76003  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Альона Ігорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Логотипы 
"YAROSHENKO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76004  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Альона 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 "Логотипы "Восток-2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76005  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Оксана Сергіївна, Листопад Володимир Васильович, Шульга 

Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Метод визначення ступеня етерифікації пектину 

за титрованою кислотністю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені переваги запропонованого методу як експрес-методу, 
оскільки хімічний спосіб визначення ступеня етерифікації пектину  
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передбачає використання ряду коштовних реактивів, що ускладнює 
процес визначення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76006  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система 

продажу квитків на концертні та інші культурно-видовищні заходи 
"Tesland" ("Tesland")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для службового використання у діяльності 
підприємства, яке здійснює іншими споживачами продаж квитків на 
концерти і культурно-видовищні заходи за допомогою мережі 
Інтернет, або іншим способом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76007  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Борис Олександрович, Попов Володимир Володимирович, 

Сметанюк Віктор Анатолійович, Швидкий Андрій 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 реєстрації треку безпілотного апарату та 

маркерів контрольних точок спостереження, реалізована у вигляді 
додатку до Програмного комплексу геоінформаційного забезпечення 
діяльності військ ГІС "Арта" ("Універсальний додаток он-лайн 
трекінгу в мережі ГІС "Арта" (UAV Tracker)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програмний додаток забезпечує: вибірку з бази даних ГІС "Арта" 
доступних технологічних сцен для реєстрації даних трекінгу та 
маркерів контрольних точок спостереження; перевірку наявності 
потоків даних телеметрії та відео на доступних портах та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76008  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Анжиєвський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Пока ты рядом со мной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця історія - розповість про молодого хлопця, котрий мріяв стати 
письменником. Він тільки повернувся з подорожі по Європі, в котрій 
він так і не зміг знайти свого натхнення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76009  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Професія крізь призму людяності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козлик І. Професія крізь призму людяності / Ігор 
Козлик. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. - 228 с. 

 
Анотація   

Книга доктора філологічних наук презентує індивідуальне фахове 
буття ученого крізь людський чинник. Зібрані тут наукові статті, 
спогади, роздуми тощо присвячені конкретним літературознавцям, в 
тому числі наставникам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76010  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Опитувальник досягнення цілей у навчанні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опитувальник призначено для визначення цілей навчальної 
діяльності: 1) уникнення навчальних невдач; 2) вдосконалення 
навчання; 3) переваги над однокласниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76011  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валько Алла Миколаївна, Матійчик Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Транспортна 
географія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для студентів денної форми навчання спеціальності: 275 "Трансортні 
технології (на повітряному просторі)". Містять методичні 
рекомендації з виконання практичних завдань за темами двох модулів 
навчальної дисципліни, приклади тестових завдань  та питань для 
самоконтролю та перевірки, пояснення з виконання теоретичної та 
практичної частин домашнього завдання з оцінки транспортної  
доступності регіональних транспортних систем, а також список 
рекомендованих джерел. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76012  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Были чувства и смятенье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76013  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Благодарю тебя за всё"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76014  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Я становлюсь сильнее"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76015  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
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, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Альбом креслень автобуса Еталон А08432"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76016  
 
Дата реєстрації авторського права  17.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
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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)  Вірш "Крутой изгиб судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76017  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Математика. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з математики та містить 
достатню кількість диференційованих вправ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76018  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Бурлаєнко Тетяна Іванівна, Щербина Дар'я 
Володимирівна, Саюк Валентина Іванівна, Рамковська Ілона 
Владиславівна, Гораш Катерина Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Педагогічне дорадництво: комплекс програмних 
матеріалів профільної підготовки магістрів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник програмних матеріалів профільної підготовки магістрів зі 
спеціальності "Дорадництво" презентує творчий доробок кафедри 
педагогічної творчості НПУ ім. М.П. Драгоманова.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76019  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Кушнір Віталій Андрійович, Максименко 
Максим Анатолійович, Сацик Сергій Петрович  

 
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 
"Ризикорієнтована уніфікована протокольна схема надання медичної 
допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю даної протокольної схеми є поетапне лікування 
постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод з 
урахуванням ризиків виникнення летального результату та з 
обов'язковим проведенням ранніх реабілітаційних заходів і з 
подальшим скеровуванням в спеціалізовані заклади відновлювального 
лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76020  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Славетні Епохи України" 
("Логотип "СЕУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76021  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Ящики 
батарейные взрывозащищенные типа АКУ" ("ЯБ АКУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва ящиків 
батарейних вибухозахищених типу АКУ, призначених для живлення 
електрообладнання рудникових акумуляторних електровозів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76022  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзьо (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 "Банда-Банда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі пісні лежить реальна життєва історія. Для Дзідзя ця історія 
близька, оскільки Новояворівськ, звідки він є родом, знаходиться на 
кордоні з Польщею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76023  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзьо (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 "Вихідний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кожного з нас. Нам треба навчитись відпочивати. Деколи 
треба плюнути на все, у будній день закритися вдома на ключ, і 
робити то, шо насправді хочеться.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76024  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Вячеслав 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)  Науково-популярна стаття "Про знаходження простих чисел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті пропонується легкий метод знаходження простих чисел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76025  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "On-line диагностика заболеваний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє користувачу в режимі он-лайн попередньо 
самостійно визначити можливі захворювання і дізнатися, до якого 
фахівця слід звертатися, вказавши симптоми, які турбують.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76026  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Кошова Ірина Іванівна, Дергачов 
Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, Костенко 
Олена Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування варіантів кодів з 
мінімальними змінами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі роботи лежить генерація варіантів двійкових кодів і відбір 
послідовностей, що відповідають заданим вимогам.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76027  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Кошова Ірина Іванівна, Дергачов 
Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, Костенко 
Олена Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування типових планів 
багатофакторного експерименту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі роботи лежить аналіз варіантів побудови планів 
багатофакторного експерименту та вивчення класів еквівалентності 
відносно заданої групи перетворень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76028  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Збірка віршів Єгора Хіхлова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76029  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волицька Мирослава Валеріївна  
 
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, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Вас знайде кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій повнометражного фільму (міні-серіал, 4 серії по 45 хв.) про 
пошук кохання сучасними молодими жінками у великому місті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76030  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Стерилизация инструмента beauty-мастера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрита тема безпечної роботи майстра нігтьового сервісу, а 
саме: захистні засоби; типи хвороб, яких найбільше бояться майстри і 
клієнти; накази МОЗ, які регламентують тему дезінфекцій, ПСО і 
стерилізації; опис таких понять як антисептика, дезінфекція, 
попередня стерилізаційна обробка, стерилізація; розгляд супутніх 
питань і тем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76031  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Бричкова-Абу Кадум (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-художнє видання (збірка поезій) "Птахом перелітним"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абу Кадум В.Ю., Птахом перелітним : Видавництво 
Нац. Преса. - Аман, Йорданія, 2017. - 176 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76032  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Шевченко Світлана Віталіївна, Гузь 
Наталія Василівна  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Зошит з виробничої (діагностичної) 
практики для студентів ІІ курсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практика спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти із 
можливостями та обмеженнями найбільш відомих 
психодіагностичних методик, формування в них уміння оцінювати 
психометричні параметри вимірювання, навчання їх напрямам 
проведення психодіагностичного дослідження і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76033  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузь Наталія Василівна, Прокоф'єва Олеся Олексіївна, Царькова 
Ольга Вікторівна, Шевченко Світлана Віталіївна, Титаренко Олена 
Іллівна  

 
Повне ім'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 "Методичні рекомендації з навчальної 
(корекційно-терапевтичної) практики для здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеню бакалавр (ІІІ курс) напрямів підготовки 6.030103 
Практична психологія, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030103 
Практична психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації з практики спрямовано на формування у 
здобувачів вищої освіти вмінь та навичок організації та проведення 
психокорекційної та психотерапевтичної роботи, оволодіння 
різноманітними методами та формами її проведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76034  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Оповідання "Платье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання про незвичайну долю святкового плаття.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76035  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрикін Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОМ-СЕРВІС!" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SOM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для агентств нерухомості. Програма дозволяє 
найкраще організувати роботу ріелторів і агентів і має на меті 
збільшення заробітку як кожного агента і ріелтора окремо, так і 
всього агентства в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76036  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качур Любомир В'ячеславович (Ел. Дрейк)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-фантастичний роман "Горизонти наших надій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ел. Дрейк. Горизонти наших надій : роман 

[пригодницька наукова фантастика, постапокаліпника, кіберпанк] / 
Ел. Дрейк. - Чернівці : Друк Арт, 2017. - 312 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76037  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецький Валентин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "На вістрі шаблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76038  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Руслан Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Електронний підручник з охорони праці в 

деревообробній промисловості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розглядаються питання безпечної організації праці при 
обробці деревини, обов'язки столяра, тесляра, а також вимоги техніки 
безпеки при ручній обробці та сушінні деревени.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76039  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Валерій Федорович  
 
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 "Навчальні відео-уроки 3D моделювання у 

програмі ArtCam "СNC - Profi Курсы подготовки профессионалов по 
ЧПУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В творі викладається повний комплекс знань, які допомагають 
поліпшити вміння працювати на обладнанні з ЧПУ.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76040  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Юрій Олександрович (Крістіан Ант )  
 
Повне ім'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 "Вінстон Керлінг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76041  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяченко Максим 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 "Игры богов: врата империи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга створена в жанрі фентезі та присвячена протистоянню 
міфічних рас, які раніше правили нашим світом, а нині таємно 
живуть серед людей. 
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76042  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Сергій Аркадійович, Дмитрієв Дмитро Олексійович, 
Омельчук Антон Анатолійович  

 
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 "TAngle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76043  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Ірина Федорівна, Алімпієв Євгеній Володимирович, Гарін 

Борис Борисович, Захарова Ксенія Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Макроекономічна політика у макроекономічній 

стабілізації національної економіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макроекономічна політика у макроекономічній 

стабілізації національної економіки : монографія / за наук. ред. проф. 
І.Ф. Радіонової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 240 с. 

 
 
Анотація   

Монографія присвячена проблемі внеску макроекономічної політики 
в забезпечення макроекономічної стабільності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76044  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братченко Геннадій Дмитрович, Скачков Валерій Вікторович, 

Ткачук Олена Вікторівна, Смаглюк Геннадій Геннадієвич, Григор'єв 
Денис Вікторович, Півторак Ольга Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Адаптивные методы восстановления изображений в 

информационно-измерительных радиотехнических системах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Братченко Геннадий Дмитриевич. Адаптивные 

методы восстановления изображений в информационно-измерительных 
радиотехнических системах : монография / под общ. ред. Г.Д. Братченко. - 
Одеса : Бондаренко М.О., 2016. - 196 с. 

 
 
Анотація   

Монографія містить результати досліджень з проблеми відновлення 
зображень в інформаційно-вимірювальних РТС при передачі  
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відеозображень по каналах зв'язку і при інверсному синтезуванні 
апертури (ІСА) в РЛС з широкосмуговими зондувальними 
імпульсами в умовах зовнішніх дестабілізуючих факторів і 
внутрішньосистемних збурювань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76045  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

У збірці музичних творів "Dharma" представлені авторські музичні 
твори з текстом і без тексту. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76046  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагер Людмила Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Механізм управління внутрішніми комунікаціями 
промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сутність організаційно-економічного механізму, визначено 
основні складові елементи та запропоновано структурно-логічну 
схему взаємозв'язків механізму управління внутрішніми 
комунікаційними процесами підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76047  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Механізм управління збутом інноваційної продукції 
промислових підприємств на основі вибору маркетингових каналів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано логічно-структурну схему механізму управління 
збутом інноваційної продукції промислових підприємств на основі 
вибору маркетингових каналів та деталізовано сутність його 
підсистем, а також деталізовано основні принципи та функції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76048  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пермінова Людмила Аркадіївна  
 
Повне ім'я або 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 "Дидактична підготовка майбутніх 
учителів початкових класів засобами ІКТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику порушується проблема змішаного навчання у виші. 
Наводяться аргументи застосування педагогічно-доцільних 
інформаційних засобів навчання майбутніх учителів початкової 
школи в умовах електронного дидактичного середовища. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76049  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калина Марина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Метафоричні асоціативні 
карти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Набір цих карт містить зображення людей, їх взаємодії, життєві ситуації, 
пейзажі, тварин, предмети побуту, абстрактні картини. Ці карти - 
важливий не закладений спочатку дослідниками сенс, а душевний 
відгук кожної окремої людини на картинку, що попалась йому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76050  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатановська Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок стилізованої 

різнокольоровог квітки лотоса під зірками" ("Лотос під зірками")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є результатом художнього поєднання стилізованої квітки лотоса 
та зображення золотих зірок у кількості дев'ять штук у цілісну 
композицію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76051  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феденко Єлизавета Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 

образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Корекція дезадаптаційної поведінки у хворих на коксартоз, 

які потребують ендопротезування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Феденко Є.С. Корекція дезадаптаційної поведінки у 

хворих на коксартоз, які потребують ендопротезування // Вісник 
проблем біології і медицини. - Вип. 1, том 1 (98) - 2013. - С. 150-155. 

 
 
Анотація   

Було проведенно обстеження 80 стаціонарних хворих на коксартроз, 
які потребують ендопротезування. Визначено основні 
психопатологічні синдроми: астенічний, депресивний, фобічний, 
тривожний і іпохондричний. Описано закономірності формування 
психопатологічної клінічної картини під впливом соматичного 
захворювання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76052  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіріна Ірина Дмитрівна, Феденко Єлизавета Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у 
хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спіріна І.Д., Феденко Є.С. Рівень алекситимії та 
індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з 
пограничними психічними розладами // Український вісник 
психоневрології - Том 21, вип. 3 (76) - 2013. - С. 87-90. 

 
 
Анотація   

Проведено дослідження рівня алекситимії та типів особистісних 
акцентуацій у хворих на коксартроз. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76053  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "BEAUTY PROF"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76054  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

149 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Інструкції лікарського засобу "Тівортін" 
(Tivortin)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76055  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D-модель UGEARS "Balista" ("Balista")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Представлена у різних 
ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання (монтування) 
іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76056  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Date navigator" ("Date 
navigator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Представлена у різних 
ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання 
(монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76057  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
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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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "Aircraft tribyky" 
("Aircraft tribyky")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збіркою творів є іграшки у вигляді механічних об'єктів. Іграшки 
представлені в різних ракурсах. Збірка творів призначена для 
виготовлення та збирання (монтування) іграшок у вигляді 
механічних об'ємних моделей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76058  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "Art tribyky" ("Art tribyky")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збіркою творів є іграшки у вигляді механічних об'єктів. Іграшки 
представлені в різних ракурсах. Збірка творів призначена для 
виготовлення та збирання (монтування) іграшок у вигляді механічних 
об'ємних моделей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76059  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "Auto tribyky" ("Auto 
tribyky")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збіркою творів є іграшки у вигляді механічних об'єктів. Іграшки 
представлені в різних ракурсах. Збірка творів призначена для 
виготовлення та збирання (монтування) іграшок у вигляді 
механічних об'ємних моделей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76060  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "SportCar U-9" ("SportCar U-9")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Представлена у різних 
ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання (монтування) 
іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76061  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "Robot factory" 
("Robot factory")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збіркою творів є іграшки у вигляді механічних об'єктів. Іграшки 
представлені в різних ракурсах. Збірка творів призначена для 
виготовлення та збирання (монтування) іграшок у вигляді 
механічних об'ємних моделей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76062  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
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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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "Ships tribyky" 
("Ships tribyky")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збіркою творів є іграшки у вигляді механічних об'єктів. Іграшки 
представлені в різних ракурсах. Збірка творів призначена для 
виготовлення та збирання (монтування) іграшок у вигляді 
механічних об'ємних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76063  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Disney coach" ("Disney coach")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Представлена у різних 
ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання 
(монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76064  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Disney Tram" ("Disney Tram")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Представлена у різних 
ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання 
(монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76065  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Disney Train" ("Disney 
Train")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта моделі. Представлена у 
різних ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання 
(монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76066  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Helicopter" ("Helicopter")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Представлена у різних 
ракурсах. Твір призначено для виготовлення та збирання 
(монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76067  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Топоніми Мліїва : церковна історія 
минувшини і сьогодення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76068  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окорський Віталій 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)  Вірш "Для тих кого люблю!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76069  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волікова Лариса Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Психологические аспекты восстановления уровней души 
через звук, ритм, цвет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір спрямований на відновлення стрижня та рівня Душі за 
допомогою методики, побудованої на застосуванні звуку, ритму, кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76070  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощупкін Орест Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Програма створена для оптимізації процесу адміністрування в 
медичних та готельних комплексах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76071  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахняк Надія Вікторівна, Артюхова Олена 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)  Письмовий твір "Авторські казки екологічного змісту "Ріки, гори та 

моря - все це моя земля!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76072  
 
Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахняк Надія Вікторівна, Жмурко Валентина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Екологічний проект "Таємниці тітоньки природи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76073  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахняк Надія Вікторівна, Кухар Олександра Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Мозаїка творчості". Програма з формування 
творчих якостей у дітей старшого дошкільного віку зі спектром 
аутистичних порушень у процесі різних видів образотворчої 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76074  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахняк Надія Вікторівна, Кіреєва Олександра 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)  Письмовий твір "Абетка гуманіста-початківця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76075  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр 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)  Письмовий твір "Выразительность, творчество и стиль". Концепция 
эстетического воспитания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76076  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр 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)  Письмовий твір "Нариси екзистенціальної аналітики педагогічного 
дискурсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О.Г. Волков. Нариси з екзистенціальної аналітики 
педагогічного дискурсу. Научне видання. - Мелітополь : Видавничо-
поліграфічний центр "Люкс", 2016. - 173 с. 

 
Анотація   

Розглядаються основні риси екзистенціальної прагматики 
педагогічного дискурсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76077  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєва Марина Сергіївна, Ростова 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)  Письмовий твір "Програма "Кілобайтик". Навчання старших 
дошкільників елементам комп'ютерної графіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти з 
урахуванням психолого-філологічних особливостей дітей дошкільного 
віку. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76078  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичні матеріали до самостійної роботи з 
дисципліни "Поліфонія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пропонованих методичних матеріалах висвітлено основні принципи 
поліфонічної організації музичної тканини в мистецтві минулого і 
сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76079  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Лариса Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Дніпровська міська студія телебачення" 
Дніпровської міської Ради 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Авторская программа "Пробежки с Мариной Филатовой. 
Выпуск 3."    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський підхід до процесу підвищення свідомості населення про 
здоровий спосіб життя людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76080  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Введення в інтелектуальний аналіз 
даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування інтелектуального аналізу даних; етика в задачах 
інтелектуального аналізу даних; етапи інтелектуального аналізу 
даних; категорії атрибутів; набори даних; типи аналітичних моделей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76081  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аврамчук Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НФ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Не читай слогани - читай книжки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76082  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Леонід Григорович, Маценко Олександр Михайлович, 

Дегтярьова Ірина Борисівна, Кубатко Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Промышленные революции"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений аналізу закономірностей розвитку соціально-
економічних систем, що призводять до виникнення промислових 
революцій, подана характеристика всіх відомих людству промислових 
революцій, представлені передумови переходу суспільства до 
Четвертої промислової революції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76083  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локайчук Валерій 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)  Твір науково-методичного характеру "Foresight-project "Phoenix" 
"Blockchain escrow system". Part 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Варіанти можливого рішення функціонування економіки 
майбутнього та фінансової системи. Дана система забезпечує обмін 
будь-якими активами незалежно від локації, технологічного та 
правового устрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76084  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локайчук Валерій 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)  Твір науково-методичного характеру "Форсайт-проект "Фенікс" 

"Блокчейн ескроу система". Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Варіанти можливого рішення функціонування економіки 
майбутнього та фінансової системи. Дана система забезпечує обмін 
будь-якими активами незалежно від локації, технологічного та 
правового устрою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76085  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локайчук Валерій 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)  Твір науково-методичного характеру "Форсайт-проект "Феникс" 

"Блокчейн эскроу система". Часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Варіанти можливого рішення функціонування економіки 
майбутнього та фінансової системи. Дана система забезпечує обмін 
будь-якими активами незалежно від локації, технологічного та 
правового устрою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76086  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Декоративные ткани в мозаиках Равенны: семантика и 
культурно-смысловой контекст"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга - перша монографія про світ тканин у ранньовізантійській 
церкві. Її основою стали знамениті мозаїки Равенни V-VII ст., визнані 
класикою і включені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76087  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДНІПРО ТРЕЙД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Технічна специфікація на виробництво 
протипожежних клапанів ТС ТРМ 117/15-2015 "Клапаны 
противопожарные РКТМD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дійсна специфікація розповсюджується на клапани протипожежні 
нормально відкриті і нормально закриті РКТМD-120 в наступному 
виконанні: з електроприводом або ручним приводом, загальнопромислового 
або вибухонебезпечного виконання, круглого або прямокутного перетину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76088  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Книга Единой Жизни (Учение Единой Жизни) Том 3"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наука Єдиного Життя - Наука Єдиного Буття. Це третя, просторова, 
грань Живої Піраміди Книг Єдиного Життя. Це не вчення, що 
допускає інтерпретації, що несе в собі елементи бажаного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76089  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Книга Единой Жизни (Учение Единой Жизни) Том 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна людина, в принципі, знає про єдність світу, але в її розумінні 
ця єдність різко обмежується її власним життєвим простором, тим, що 
хоч якось входить в сферу її власного Буття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76090  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Книга Единой Жизни (Учение Единой Жизни) Том 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вчення Єдиного Життя розвиває філософську наукову думку до 
осягнення того, що Бог Єдиний вічно розвивається по Законах 
Власного Буття і саме в цьому є Його вічна, справжня досконалість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76091  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola Ivanovych)  
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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 "Labor as a basis of human vital activity and the progress 
of civil society"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76092  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola Ivanovych)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Праця як основа життєдіяльності людини та поступу 

громадянського суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підготовка до праці є складавою національної безпеки, оскільки через 
її результати відбувається захист людини, сім'ї, народу, цілей, ідеалів, 
цінностей, традицій, укладу життя, культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76093  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атепалихін Артем 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 "Мобільний додаток для використання 

онлайн 3g - "Happy Radio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76094  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпень Олена Григоріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Авторский трансформационно-психологический 
метод интерпретации карт Таро Манара "Тайны Манара"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансформаційно-психологічний метод інтерпретації карт Таро 
Манара включає в себе систему інтерпретації Таро Манара і поєднує в 
собі кілька технік і способів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76095  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпень Олена Григоріївна  
 
Повне ім'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 "Трансфармационно-психологическая 
предсказательная игра "По кругу Манара" ("Игра "По кругу Манара")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансформаційно-психологічна передбачувальна гра допомагає 
відповідати на будь-які питання з будь-яких сфер життя людини, так 
чи інакше присутніх в його житті або так званому його інформаційному 
полі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76096  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Брошура "Аналіз обігу спиртових лікарських засобів із психоактивними 
речовинами різних класифікаційно-правових груп в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аналіз обігу спиртових лікарських засобів із 
психоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп в 
Україні : метод. реком. / В.О. Шаповалова, А.О. Гудзенко, А.О. Осинцева, 
В.В. Шаповалов.  - Харків : ХМАПО, 2017. - 24 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять результати аналізу обігу спиртових 
лікарських засобів із психоактивними речовинами трьох 
класифікаційно-правових груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76097  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мята vikavlakhno (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ія, або Дівчинка із синіми очима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створювався майже 20 років, що дуже вплинуло на стиль та 
емоційну ідею казок, які ввійшли у нього. Чотири казки, чотири етапи 
життя авторки Віки Влахно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76098  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ігор 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 "Дистанційний збір інформації від СКЗ з 

записом у базу даних MySQL для наступної обробки та аналізу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для роботи із Перетворювачем 
модульним катодного захисту інверторного типу В-ОПЕК-АИ у 
комплекті з обладнанням телемеханічного управління КТМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76099  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва, Складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Котята БоДи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Котята БоДи" - це дитяча книжка, яка розповідає про двох 
гарних кошенят та їх друзів. Кошенята Боня і Даня брат та сестричка, 
які полюбляють грати та бешкетувати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76100  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Правила та ілюстрації (картки) до гри 
"Стартовый капитал"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра "Стартовый капитал"  позбавлена випадковостей, в ній немає 
кубика, а ви пересуваєтеся на ті сектори, які вам необхідні в даний 
момент. Таким чином результат гри повністю залежить від 
прийнятих вами рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76101  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокша Костянтин Сергійович, Марченко Денис 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 адаптованого 
керування світлофорними об'єктами "Smart-Світлофор"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система призначена для адаптивного керування світлофорними 
об'єктами за допомогою камер на магістральних вулицях міста. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76102  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещака Артем Григорович, Штома Валерій 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 "QWstream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для роботи у сфері медіаконтенту. Основні 
завдання КП пов'язані з передачею мультимедійної інформації в 
режимі реального часу або живого мовлення по мережі Інтернет з 
можливістю локального запису на жорсткий диск. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76103  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцехівська Любов Іустимівна, Копилов Кирило Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

України, Товариство з додатковою відповідальністю "Український 
науково-дослідний інститут харчової промисловості" 

 
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 

"ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ВИРОБНИЦТВА БАЛИКУ 
СИРОКОПЧЕНОГО ВИЩОГО СОРТУ "ДРЕВНЬОКИЇВСЬКИЙ" до 
ДСТУ 4668:2006 ТІ ДСТУ 4668:2006"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Балик призначений для безпосереднього вживання в їжу. Його 
виробляють із спинного та поперекового м'язів свинячих півтуш з 
використанням бактеріальних препаратів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76104  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Agile Healthcare"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В презентації розповідається про гнучку методику - Agile. Вона 
дозволяє зменшити витрати та затримки, а також підвищити 
швидкість роботи команди. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76105  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещака Артем Григорович, Штома Валерій 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)  Письмовий твір практичного характеру "QWstream Как шаг вперед" 
("QWstream")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію про програмне забезпечення QWstream, яке 
дасть користувачу можливість проводити онлайн трансляції, 
використовуючи новітні і передові технології, а легкий для розуміння 
інтерфейс дозволить навіть новачкові організувати живе мовлення на 
високому рівні, а для професіоналів у цій галузі ми маємо гнучкий 
функціонал та зростаючу систему доповнень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76106  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарюк Григорій Іванович, Кулікова Олена Олександрівна, Філатова 
Ірина Вікторівна, Самусенко Сергій Олександрович, Головко Наталія 
Андріївна, Семененко Андрій Валерійович, Лозова Юлія Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Позаорганні пухлини шиї (Клініка, діагностика, 
лікування). Сучасні візуалізуючі методи діагностики позаорганних 
пухлин шиї (УЗД-діагностика, СКТ і МРТ шиї) (Огляд літератури та 
власні спостереження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена позаорганним пухлинам шиї. Якщо пухлинам 
органів шиї в літературі приділяється достатньо уваги, то позаорганні 
пухлини представлені недостатньо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76107  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
"Застосування методу "Криміналістичне прогнозування" під час 
допиту свідка та підозрюваного за фактом вбивства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить визначення сутності даного методу, його 
призначення, алгоритм застосування під час допиту свідка та 
підозрюваного за фактом вбивства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76108  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
застосування методу "Реконструкція дій злочинця та потерпілого за 
слідами крові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить алгоритм встановлення дій злочинця та їх 
послідовності на місці злочину, або виявлення інсценованих дій,  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

170 

шляхом детального вивчення слідів крові на місці події, проведення 
досліджень за певними галузями, системного аналізу отриманої 
інформації та подальшого поетапного відтворення способу та 
механізму скоєння злочину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76109  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Life Is Going On"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Life Is Going On" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76110  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Пісня "Panacea" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76111  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "No Longer There"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "No Longer There" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76112  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "LASTING FOR LONG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "LASTING FOR LONG" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76113  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Walk In The Rain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Walk In The Rain" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76114  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Live in vain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Live in vain" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76115  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Listen, John"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Listen, John" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76116  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "LET THE WATER FLOW"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76117  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Наталія Олексіївна, Клепець Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Основи екології: навчально-методичний посібник 
для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.040101 Хімія освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник охоплює основні розділи екологічної науки, базується на її 
сучасних концепціях. У посібнику наведено інформаційно-теоретичні 
матеріали та методичні рекомендації для підготовки до практичних 
занять і самостійної роботи студентів - майбутніх хіміків та учителів 
хімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76118  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Наталія Олексіївна, Клепець Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Основи екології: навчально-методичний посібник 
для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.040102 Біологія освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведено інформаційно-теоретичні матеріали та 
методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і 
самостійної роботи студентів - майбутніх біологів та учителів біології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76119  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційна система управління 
бюджетом (ЄІСУБ). Cloud services"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує оперативний збір, накопичення, систематизацію, 
аналіз та узагальнення бюджетної інформації в єдиній інформаційній  
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базі даних з використанням спеціалізованого он-лайн інструментарію 
за умови залучення всіх учасників бюджетного процесу до необхідних 
інформаційних ресурсів для формування та аналізу інформації по веб-
доступу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76120  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Протопопов Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Теория распределения простых чисел на числовой оси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Питання розподілу простих чисел в ряду натуральних належить до 
категорії найскладніших питань теорії чисел. В роботі отримано 
близько десяти нових результатів. Автор розробив і застосував 
нестандартні способи, що привело до можливості знайти прості 
рішення складних задач.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76121  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Андрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Навчальний курс 

"Максимум продажів 1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір націлений на побудову товарного бізнесу в мережі Інтернет та 
збільшення продажів за допомогою реклами в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76122  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Ігор Олександрович, Іванов Олександр Андрійович, Кочетова 

Наталія Дмитрівна, Береговий Андрій Володимирович, Береговий 
Олександр Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт факультету інформатики, математики 

та економіки МДПУ ім. Богдана Хмельницького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76123  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цільмак Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу "Матрична діаграма" під час досудового 
розслідування кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика сприятиме систематизації великого об'єму та кількості 
вербальних елементів криміналістичної характеристики злочинного 
явища та встановленню логічних зв'язків між його різними 
елементами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76124  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матасар Ігнат Тимофійович  
 
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 "IS EVERYTHING THAT SIMPLE, OR THE OTHER SIDE OF 

THE SUN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідники і мислителі впродовж багатьох тисячоліть прагнули проник-
нути в таємниці Всесвіту. А чи все так просто по ту сторону Сонця... 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

176 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76125  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оля Джая (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 "Якби ти став снігом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76126  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оля Джая (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 "Хто знає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76127  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оля Джая (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 "Рятувальний човен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76128  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубов Артур Шамільович  
 
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 "Тореадори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колишній професійний футболіст Андрій прокидається в лікарні 
після коми, в якій пребував 11 років. Близьких і знайомих не лишилося. 
Випадково вдається піти на роботу двірником до центрального 
стадіона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76129  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельбіцький Михайло 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)  Літературний твір "Технологія забезпечення функціональної безпеки 
інформаційних систем на стадії модернізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена технологія забезпечення функціональної безпеки 
інформаційних систем на стадії модернізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76130  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка фотографій "Місто-курорт Хмільник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір - це збірка зображень міста-курорту Хмільник, які були виконані 
автором в період з 2006 по 2008 роки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76131  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна, Evgenia Morgan (псевдонім), Третьяков 
Василь 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 "Never give up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76132  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Дмитренко Оксана 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 "Давай танцевать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76133  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Потрус Наталія Павлівна, 
Ізвєкова Інна Миколаївна, Распопова Юлія Олександрівна, 
Безгодкова Аліна Олександрівна  

 
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)  Монографія "Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського 
та податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та 
масштабів діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г.О. Король, Н.П. Потрус, І.М. Ізвєкова, Ю.О. Распопова,      
А.О. Безгодкова. Методичні підходи до удосконалення бухгалтерсько-
го та податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів 
та масштабів діяльності : Монографія. - Дніпро : Середняк Т.К., 2016. - 84 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено існуючі в міжнародній та вітчизняній 
практиці підходи до формування облікової політики організацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76134  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тиха Майя Віталіївна, Мороз Вадим Григорович, Орєхов Кирило 

Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                

ім. М.К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 

ПО MS Excel. Расчет внутрибаллистических характеристик РДТТ. 
Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано порядок підготовки вихідних даних та проведення 
розрахунків внутрішньобалістичних характеристик маршового 
ракетного двигуна на твердому паливі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76135  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршин Анатолій Іванович, Борисенко Антон Юрійович  
 
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 "Программное обеспечение MTDU "Расчет 

тепловых режимов твердотопливного двигателя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Описано вихідний код програмного забезпечення розрахунку 
теплових режимів твердопаливного двигуна. Програма дозволяє 
проводити інженерні оцінки теплових потоків, лінійних виносів та 
прогріву рухової установки ракетного двигуна твердого палива 
ракети-носія космічного апарата. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76136  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Володимир Анатолійович, Багорка Антоніда Сергіївна, 

Фоменко Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"               

ім. М.К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 

ПО Астра - 4/рс (версия 1:07). Расчет термодинамических параметров 
РДТТ в камере сгорания, в критическом сечении и на срезе сопла. 
Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано порядок встановлення та налаштування даного програмного 
забезпечення, підготовки вхідних даних, проведення розрахунків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76137  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон 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)  Музичний твір без тексту "Соната b-moll. Для скрипки і фортепіано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір в трьох частинах, що був написаний в березні-вересні 
2017 року і присвячується скрипалеві Ярославу Менцінському.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76138  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 

"Диво Пиво" і "Пиво Диво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76139  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76140  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Сергій Анатолійович, Троцька Валентина Миколаївна  
 
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 "Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлені проблемні питання, породжені функціонуванням 
глобальної мережі, що виникають при практичній реалізації прав, і 
можливі шляхи їх вирішення на основі чинних норм законодавства, з 
урахуванням судової практики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76141  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабенко Дмитро Петрович, Іванов Станіслав Миколайович, 
Левтеров Андрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Геоінформаційні системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76142  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страхов Сергій Олегович, Модзелевський Олег Валентинович  
 
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)  Хронікально-документальний фільм "Земли Киевские"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм призначений для широкого загалу глядачів і розповідає про 
історію заснування на території Національного ботанічного саду у 
Києві Свято-Троїцького Іонівського монастиря, Видубицького та 
Звіринецького монастирів, інших храмових споруд, які знаходяться 
на прилеглих землях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76143  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Андрій Романович, Нерубенко Володимир Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TerraLab" версія 25.0.40" ("LIS "TerraLab")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для автоматизації лабораторного процесу та 
виконує функції лабораторної інформаційної системи, а саме: 
реєстрація пацієнтів з автоматичним маркуванням зразка 
біоматеріалу в пункті прийому, внесення і відмітка маніпуляцій, 
перемаркування зразків з подальшою логістикою по відділах і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76144  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Андрій Романович, Нерубенко Володимир Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "miniLIS Desktop"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для автоматизації лабораторного процесу та 
виконує функції лабораторної інформаційної системи, а саме: 
реєстрація пацієнтів з маркуванням зразка біоматеріалу, внесення і 
контроль результатів лабораторних досліджень, проведення 
внутрішньолабораторного контролю якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76145  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Андрій Романович, Нерубенко Володимир Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "miniLIS Cloud"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для автоматизації лабораторного процесу та 
виконує функції лабораторної інформаційної системи, а саме: 
реєстрація пацієнтів з маркуванням зразка біоматеріалу, внесення і 
контроль результатів лабораторних досліджень, проведення 
внутрішньолабораторного контролю якості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76146  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій 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 "Вона малює"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76147  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій 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 "Мов птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76148  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій 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 "А ще вчора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76149  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковирзін 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)  Письмовий твір "Методика мануальної терапії "Майстер Ладанія" 

("Методика "Майстер Ладанія")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика описує проведення процедури зняття спазмів клубово-
поперекових м'язів; відновлення однорідності і безболісності м'язово-
сполучних тканин черевної порожнини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76150  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсеєв Дмитро В'ячеславович  
 
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 "Лібертонія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Журналісти ведуть власне розслідування вбивства колеги і виходять 
на злочинне угрупування, яке намагається приховати свої злочини 
будь-якими методами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76151  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Брендбук "CLAP" 
("CLAP")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе опис бренда та його цінностей, способи донесення 
цих цінностей до кінцевого споживача, а також філософію і місію 
бренда, його позиціонування на ринку товарів і послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76152  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Валентина Павлівна  
 
Повне ім'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 "Школа культури здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сергієнко В.П. Школа культури здоров'я // 

Методист. - 2017. - № 12 (72). - С. 56-72. 
 
Анотація   

Школа культури здоров'я - це система єдності та взаємозв'язку всіх 
модулів, що сприяють цілісності та результативності. Основна ідея 
ґрунтується на відповідності освітнього середовища розвитку дитини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76153  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакшин Павло Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "веб-сайт "Dominant Investment Home"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - це інформаційне наповнення сайта, що розміщене на сайті 
англійською мовою та розподілено по розділах та дає уявлення про 
діяльність компанії, простий та зручний спосіб у використанні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76154  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "Брендбук "Dominant"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документ про бренд з текстом і ілюстраціями. Брендбук містить повне 
керівництво по фірмовому стилю, яке включає в себе докладний опис 
використання кожного фірмового елемента на різних носіях, як 
рекламних, так і корпоративних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76155  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Феоклістова Олена Віталіївна, 
Шаповалов Валентин Валерійович, Луб'янова Єлизавета-Ольга 
Євгенівна, Гудзенко Андрій Олександрович, Радіонова Вікторія 
Олександрівна, Негрецький Сергій Миколайович  

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

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

твору (творів)  Брошура "Клініко-фармакологічна та фармацевтична 
характеристика лікарських препаратів, що впливають на нервову 
систему: навчально-методичний посібник для самостійної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клініко-фармакологічна та фармацевтична 
характеристика лікарських препаратів, що впливають на нервову 
систему : навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
провізорів-інтернів, які проходять навчання за фахом "Загальна 
фармація", "Клінічна фармація" / В.О. Шаповалова, А.О. Гудзенко,    
В.О. Радіонова, С.М. Негрецький, О.В. Феоклістова, В.В. Шаповалов 
(мол.), Є.-О.Є. Луб'янова. - Харків : ХМАПО, 2017. - 2-е вид. - 28 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник рекомендовано для самостійної 
роботи провізорів-інтернів, які проходять навчання за фахом 
"Загальна фармація" і "Клінічна фармація" на циклах спеціалізації 
(інтернатури). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76156  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картина "Gravity wave"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

125×140 см полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76157  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Arctic Ocean"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

180×200 см полотно, емаль 2017 р. Техніка створення: рідка емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76158  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Glacier"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

100×150 см полотно, емаль 2017 р. Техніка створення: рідка емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76159  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alan T. Norman (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "MASTERING BITCOIN FOR STARTERS 
BITCOIN AND CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGIES, MINING, 
INVESTING AND TRADING"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76160  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alan T. Norman (псевдонім)  
 
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 твір "BLOCKCHAIN TECHNOLOGY EXPLAINED: 
THE ULTIMATE BEGINNER'S GUIDE ABOUT BLOCKCHAIN 
WALLET, MINING, BITCOIN ETHEREUM, LITECOIN, ZCASH, 
MONERO, RIPPLE, DASH, IOTA AND SMART CONTRACTS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76161  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Футимський Анатолій Юліанович, Ткачук Микола 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Скульптурні портрети 
видатних осіб: князя Володимира, Максима Кривоноса, Богдана 
Хмельницького, Костянтина-Василя Острозького та Івана Мазепи на 
площі Тисячоліття міста Полонного"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурні портрети створено в пам'ять про внесок, який вони 
внесли в розвиток і становлення краю. Розміщені в місті Полонному, 
на площі Тисячоліття. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76162  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Ты найдешь меня!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76163  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
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)  Підручник "Німецька мова (1-й рік навчання)". 5 клас. Підручник 
для закладів загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є частиною навчально-методичного комплекту "Німецька 
мова" для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які 
розпочинають вивчати німецьку як другу іноземну мову.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76164  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар Олена 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)  Підручник "Зарубіжна література". 5 клас. Підручник для закладів 
загальної середньої освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти та оновленої програми із зарубіжної 
літератури для 5-9 класів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76165  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова". 5 клас. Підручник для закладів 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам 
Державного стандарту, концепції Нової української школи та чинній 
програмі з української мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76166  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
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)  Підручник "Українська література". 5 клас. Підручник для закладів 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та оновленій 
програмі з української літератури (2017). Видання підготовлено 
відповідно до концепції Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76167  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Бітківська 
Галина Володимирівна, Мацапура Валентина 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)  Підручник "Інтегрований  курс "Література" (російська та 
зарубіжна)". 5 клас. Підручник для закладів загальної середньої 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76168  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів з ілюстраціями "веб-сайт "Dominant Investment Home"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76169  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Газобетоні блоки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів, що складається з фотографічних творів, які 
поділяються за зображеннями на "Блоки", "Кран", "Поддон", 
"Фура", а разом "Газобетонні блоки".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76170  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Колода метафорических ассоциативных фотокарт 
"Стресс-стоп!" ("Стресс-стоп!")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колода метафоричних асоціативних фотокарт "Стресс-стоп!" є 
портативним, мобільним психодіагностичним і психокорекційним 
інструментарієм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76171  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alan T. Norman (псевдонім)  
 
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 твір "THE CRYPTOCURRENCY INVESTING BIBLE 
THE ULTIMATE GUIDE ABOUT BLOCKCHAIN, MINING, 
TRADING, ICO, ETHEREUM PLATFORM, EXCHANGES, TOP 
CRYPTOCURRENCIES FOR INVESTING AND PERFECT 
STRATEGIES TO MAKE MONEY"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76172  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Пристрій автоматичного 
приготування або обробки їжі "Автомат-кафе (Automat-cafe)" 
("Автомат-кафе (Automat-cafe)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пристрій здійснює термічне приготування або обробку їжі при 
обранні того чи іншого пункту в меню (кнопки) клієнтом і видає 
готовий продукт. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76173  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон 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)  Музичний твір "Скерцо - Фантазія ре-мінор для флейти і 
фортепіано" ("Скерцо - Фантазія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скерцо - Фантазія ре-мінор для флейти і фортепіано. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76174  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карп Сергій Іванович, Рибачок Антон Миколайович, Онуфрик 
Володимир Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Науково-Виробниче підприємство 
"Укрприборсервіс" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Нормативно-довідкова інформація пасажирських залізничних 
перевезень" ("НДІ пасажирських залізничних перевезень")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для автоматизації технологічного процесу 
керування нормативно-довідковою інформацією, яка 
використовується на транспорті. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76175  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімов Руслан 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)  Літературно-письмовий твір "Я люблю себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вислови для використання як слоганів, торгових марок, програм 
сугестивного впливу, що наносяться (друкуються) на етикетки, 
календарі, чашки, пляшки, склянки тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76176  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спосіб політичного устрою ідеальної 
республіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб політичного устрою ідеальної республіки характеризується 
принципом верховенства парламенту і опозиції при безпосередній 
участі лордів. У такій моделі республіки виключена абсолютна 
одноосібність рішень монарха або призедента і протиріччя 
багатопартійного парламенту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76177  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Танковый тупик России. Том 1 "Основные танки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76178  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
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 "Ты мой дикий океан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76179  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
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 "Не говори красивых слов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76180  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідур Олександр Леонідович, Шевенко Михайло 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)  Книга "Знищення російських танків. Посібник солдату"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Короткий і ємкий посібник військовослужбовцям ЗС України та 
військових формувань, виконуючим обов'язок в зоні АТО за швидкої 
ідентифікації танків противника, та використанням наявної в них 
протитанкової зброї, швидкого і гарантованого їх знищення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76181  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу 

"CINDERELLA" ("Дизайн "CINDERELLA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення жінки із золотавим волоссям у темних 
окулярах на фоні гарбуза. У нижній лівій частині зображене невелике 
мишеня. На верхній частині лівої руки жінки міститься напис  
"CINDERELLA".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76182  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "CITY" 

("Дизайн "CITY")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторське зображення силуету міста з будинками 
різної висоти. У зображені використано широкий спектр кольорів, 
здебільшого відтінки багряного, рожевого, жовтого, помаранчевого, із 
вкрапленням блакитного, білого та чорного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76183  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу 
"CATWOMAN" ("Дизайн "CATWOMAN")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення силуету тулуба жінки, що тримає в 
руках за спиною скручений батіг, біля її ніг - силует кішки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76184  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу 
"CATWOMAN MASK" ("Дизайн "CATWOMAN MASK")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення у профіль голови жінки в масці на фоні 
розмитих різнокольорових барв. У зображені використано широкий 
спектр кольорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76185  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "MERILYN 
CLASSIC" ("Дизайн "MERILYN CLASSIC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір являє собою зображення силуету жінки із заплющиними очима у 
довгій чорній сукні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76186  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "JESSICA 
RABBIT" ("Дизайн "JESSICA RABBIT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення силуету жінки, на фоні чорно-білих 
смуг, із довгим рудим волоссям, яка тримає в правій руці зброю та 
одягнена в сукню та довгі рукавички.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76187  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "ARIEL" 
("Дизайн "ARIEL")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє поєднання зображення жінки з рудим 
довгим волоссям та опущеною головою, що стоїть у півоберті на фоні 
різнокольорових барв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76188  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимова-Маклюк Алла Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Корекція асиметрії обличчя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76189  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смола Василь Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Знаешь ли ты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76190  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тапкова-Грінштат Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Move Right and be Healthy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76191  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  (Анонімно), Рибачок Антон Миколайович, Онуфрик Володимир 
Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Науково-Виробниче підприємство 
"Укрприборсервіс" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підсистема ініціалізації, обліку та обробки 
електронних проїзних карт з розширеною функціональністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації технологічного 
процесу ініціалізації, обробки електронних проїзних карток різних типів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76192  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Катерина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, 

літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Baby Cake - Торт из памперсов"  ("Сделай сам!")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено детальний опис Набору "Baby Cake - Торт из 
памперсов. Сделай сам!". До твору надаються зображення наборів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76193  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ін Манйів (псевдонім), Іна Манйів (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 "Ті, що живуть у края"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір охоплює минуле, сучасне й прийдешнє Землі. Це спроба 
розв'язати найболючіші проблеми нашого віку. Відверта розмова з 
читачами про сенс нашого Буття та долю цивілізації. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76194  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маітрейя Дмитро Вадимович, Маітрейя Вадим 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 "Тому що"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76195  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маітрейя Дмитро Вадимович, Маітрейя Вадим 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 "Кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76196  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маітрейя Дмитро Вадимович, Маітрейя Вадим 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 "Сміття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76197  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маітрейя Дмитро Вадимович, Маітрейя Вадим 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 "Час - нереальний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76198  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Альтернативні 
палива для транспортних засобів, використання біогазу для 
автомобільних двигунів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлено огляд способів отримання біогазу як 
альтернативного палива для двигунів внутрішнього згорання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76199  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "ФЕОFUN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція назви створювалась як прив'язка до місцезнаходження 
об'єкта (в безпосередній близькості до парку "Феофанія"). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76200  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Руслан Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення "Комплект конструкторской документации глушителя 

"Steel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект конструкторської документації глушника "Steel" 
складається з зображень складових вузлів та принципу роботи 
глушника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76201  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу 

"FLOWERS" ("Дизайн "FLOWERS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторське зображення художнього поєднання квітів 
та гілок із листям різної форми та величини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76202  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "BATMAN" 

("Дизайн "BATMAN")  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

205 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє поєднання зображення істоти у довгому 
плащі та масці на обличчі на фоні силуету міста та мотоцикла. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76203  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "HARLEY 
PORTRAIT" ("Дизайн "HARLEY PORTRAIT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення обличчя дівчини із заплющеними очима 
та напіввідкритим ротом, із довгим волоссям, заплетеним у два бокові 
хвости.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76204  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Тві образотворчого мистецтва "Дизайн предметів одягу "MARILYN 
KISS" ("Дизайн "MARILYN KISS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою зображення графічного 
малюнка літер і знаків, які утворюють фразу іноземною мовою, у 
поєднанні із зображенням відтиску губ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76205  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн предметів одягу "CAPTAIN 
AMERICA" ("Дизайн "CAPTAIN AMERICA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою художнє поєднання 
зображення чоловіка у костюмі та масці на обличчі на фоні 
мотоцикла та різнокольорових барв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76206  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "MARTINI" 
("Дизайн "MARTINI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою авторське зображення 
скляного келиха на довгій ніжці, з рідиною всередині та частинкою 
лайма у верхній частині, на фоні розмитих барв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76207  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "DADDY'S 
LIL MONSTER" ("Дизайн "DADDY'S LIL MONSTER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір образотворчого мистецтва являє собою авторське зображення 
графічного малюнка накреслень літер і знаків, які складають єдину 
стилістичну та композиційну систему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76208  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметвів одягу 
"SEX&CITY" ("Дизайн "SEX&CITY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою зображення силуету 
нижньої частини тулуба жінки на високих підборах, що у лівій руці 
тримає декілька паперових пакетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76209  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "JESSICA 
NOT BAD" ("Дизайн "JESSICA NOT BAD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Дизайн предметів одягу "JESSICA 
NOT BAD" являє собою зображення жінки із довгим рудим волоссям, 
яка стоїть у півоберті із повернутою назад головою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76210  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн предметів одягу "FRIDA" 
("Дизайн "FRIDA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою художнє поєднання 
зображення жінки із темним, вплетеним у віночок, волоссям та 
заплющеними очима на фоні квітів та гілок із листям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76211  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу 
"LAUGHTER" ("Дизайн "LAUGHTER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою зображення комбінації 
повторюваного напису іноземною мовою, розміщеного хаотично по 
всій площині зображення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76212  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу "HARLEY" 
("Дизайн "HARLEY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір образотворчого мистецтва являє собою зображення дівчини із 
довгим волоссям, заплетеним у два бокові хвости, яка тримає 
дерев'яну палицю із невеликим малюнком посередині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76213  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
Повне ім'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 предметів одягу 

"DEADPOOL" ("Дизайн "DEADPOOL")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою художнє поєднання 
зображення істоти чоловічої тілобудови у костюмі та масці на голові 
на фоні силуету міської вулиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76214  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Наритник Теодор Миколайович, 

Авдєєнко Гліб Леонідович, Якорнов Євгеній Аркадійович, Цуканов 
Олег Федорович, Клин Іван Максимович, Сердюк Дмитро 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Трансляція радіосигналів цифрового телебачення 

стандарту DVB-C по наземному радіоканалу НВЧ-діапазону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогоднішній день в світі та в Україні для організації наземної 
бездротової трансляції в НВЧ-діапазоні пакетів телевізійних програм 
до споживачів широкого розвитку набули мікрохвильові інтегровані 
телерадіоінформаційні системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76215  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Тези доповіді "Конфігурування "нових" сервісів Windows 10, які 
налаштовані на автозапуск"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформульовано рекомендації щодо налаштовування параметрів 
запуску "нових" сервісів Операційної системи Windows 10, які за 
замовчуванням налаштовані на автозапуск.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76216  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко 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)  Методичний посібник "Практикум з орфографії української мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У практикумі викладено плани практичних занять, методичні 
рекомендації до самостійної роботи, диктанти, тестові завдання для 
самоперевірки знань, критерії оцінювання навчальних досягнень 
студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76217  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Тези доповіді "Налаштовування автозапуску додатків у  Windows 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В роботі сформульовано загальні рекомендації щодо налаштовування 
автозапуску додатків в операційній системі Windows 7 та проведено 
дослідження можливостей вбудованих та сторонніх системних утиліт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76218  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези доповіді "Підвищення продуктивності системи Windows 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження та порівняння можливостей системних утиліт 
для підвищення продуктивності обчислювальних систем різного рівня 
складності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76219  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези доповіді "Ефективне специфікування варіантів використання 

при розробленні програмного забезпечення за методологією RUP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено процедуру вибору шаблона та ступеня детальності 
текстової специфікації варіантів використання залежно від їх 
характеристик за RUP.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76220  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетрестичного характеру 
"АБСОЛЮТНА ЕНЕРГІЯ ЛЮБОВІ. Духовні есе Тетяни Дугельної на 
поезії Імператора Мейдзі" ("АБСОЛЮТНА ЕНЕРГІЯ ЛЮБОВІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга  - чарівна подорож у безмежні простори Всесвіту, де 
народилася твоя Душа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76221  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір, фотографічний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір з ілюстраціями "Збірка есе "МЕДИТАТИВНІ КАРТИ 
ДЛЯ ДУШІ. АБСОЛЮТНА ЕНЕРГІЯ ЛЮБОВІ. Духовна практика 
Імператора Мейдзі через поезію та медитацію" ("МЕДИТАТИВНІ 
КАРТИ ДЛЯ ДУШІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ці карти відкриють тобі двері у найвіддаленіші куточки твоєї 
підсвідомості, поведуть тебе вузькими провулками розуму, а потім ти 
вийдеш на широкі проспекти Душі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76222  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут 
бізнесу" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Карусельна модель бізнес-освіти General MBA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір відображає модель інноваційної та ефективної організації 
навчального процесу власників малого та середнього бізнесу, 
керівників функціональних підрозділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76223  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Наритник Теодор Миколайович, 
Авдєєнко Гліб Леонідович, Вальчук Денис Сергійович, Бондарчук 
Сергій Олегович, Кравець Олександра Олександрівна, Середюк 
Дмитро Олександрович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод оптимізації антени супутникового 
ретранслятора для досягнення умов узгодження координації з 
іноземними адміністраціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність роботи полягає в тому, що існує проблема створення 
завад між супутниковими мережами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76224  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Наритник Теодор Миколайович, 
Авдєєнко Гліб Леонідович, Мозговий Сергій Олександрович, 
Папушой Ольга Костянтинівна, Тимченко Сергій Анатолійович, 
Середюк Дмитро Олександрович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Декомпозиція методів захисту мережі передачі даних 
від перевантажень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Більш ефективне використання моделей мобільності користувачів 
може додатково підвищити ефективність кешування. У той час як це 
первинне дослідження дає обнадійливі результати, безліч проблем 
залишаються невирішеними.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76225  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Наритник Теодор Миколайович, 
Авдєєнко Гліб Леонідович, Мозговий Сергій Олександрович, 
Папушой Ольга Костянтинівна, Кравець Олександра Олександрівна, 
Середюк Дмитро Олександрович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання систем підтримки мобільності 
для мереж 4-го покоління з малими стільниками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність роботи полягає в тому, що у мережах 4-го покоління 
існує проблема перенавантаження мереж сигнальною інформацією 
при проходженні абонентом великої кількості стільників малого 
розміру. Це призводить до падіння пропускної здатності абонента та 
зниження якості обслуговування в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76226  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Наритник Теодор Миколайович, 
Авдєєнко Гліб Леонідович, Вальчук Денис Сергійович, Бондарчук 
Сергій Олегович, Гошко Анастасія Павлівна, Середюк Дмитро 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель проектування бездротової мережі Wi-Fi на 
основі стандарту 802.11"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі розглянуто план і обґрунтування побудови мережі 
бездротового зв'зку на основі стандарту Wi-Fi.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76227  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Ярослава Русланівна  
 
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 "Соціальний проект "Школа 
Волонтерства" ("Школа Волонтерства")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - це концепція методики навчання та виховання волонтерів, що 
будуть працювати з дітьми, які позбавлені батьківського піклування, 
постраждали внаслідок АТО, мають інвалідність тощо, або будуть 
співпрацювати з будинками геріатричного типу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76228  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Трінька Ганна 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 для закладів загальної середньої освіти 
"Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та навчальній 
програмі з німецької мови для шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76229  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Зарубіжна література. 5 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник ознайомлює з художніми творами світової літератури, 
вивчення яких передбачено оновленою програмою для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76230  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василенко Світлана Василівна, Гущина 
Наталія Іванівна, Василашко Ірина Павлівна, Коваль Ніна 
Степанівна, Гурська Олена Костянтинівна  

 
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 для закладів загальної середньої освіти "Основи 
здоров'я. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Із матеріалів підручника можна дізнатися як бути здоровим, зробити 
своє життя безпечним, як правильно поводитися в різних ситуаціях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76231  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Норка 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення тваринки - норки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76232  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Норка 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення тваринки - норки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76233  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блінов Олег Анатолійович, Фіголь Алла Степанівна  
 
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)  Складений твір "Колода метафорических ассоциативных карт 
"Компас выбора профессии" ("Компас выбора профессии")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колода метафоричних асоціативних карт "Компас выбора 
профессии" є компактним і мобільним психологічним 
інструментарієм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76234  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Юлія 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)  Літературний твір "Соціальне містечко Територія е Рівних е 
Можливостей (ТеРеМ) для проживання та комплексної (медичної, 
фізичної, соціальної, психолого-педагогічної, професійної) реабілітації 
та зайнятості молоді та людей з інвалідністю (інвалідів з дитинства)" 
("ТеРеМ - Територія е Рівних е Можливостей")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення ТеРеМа спрямоване на професійне навчання і трудову 
зайнятість за певну винагороду, відповідно до стану здоров'я, 
кваліфікації та особистої схильності людини з інвалідністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76235  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Jump"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Jump" 100×120 cм. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка 
створення: рідка емаль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76236  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Juneau"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Juneau" 105×115 cм. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка 
створення: рідка емаль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76237  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картина "Phoenix"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Phoenix" 110×120 cм. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка 
створення: рідка емаль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76238  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Mars"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 100×150 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76239  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Shower"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 105×115 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76240  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Singularity"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 100×120 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76241  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Wings"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 115×130 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76242  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Wonderwall"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 105×115 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76243  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Фераль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 100×180 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76244  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Event horizon"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина 180×200 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76245  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітаєва Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'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 "Splash"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Картина 105×115 см. Полотно, емаль, 2017 р. Техніка створення: рідка 
емаль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76246  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елена Светлова (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)  Автобіографічна повість "Порог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість заснована на реальних подіях. Розповідь ведеться від першої 
особи і розкриває історію торгівлі людьми на початку 90-х рр. ХХ ст. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76247  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Юлія Сергіївна (JULINOZA)  
 
Повне ім'я 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 "HTO YA?" ("ХТО Я?")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою музичну композицію з текстом, який виконується 
автором одночасно англійською та українською мовами. Спочатку 
твір був створений автором як саундтрек до фільму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76248  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Формула, за якою математично описується 
Необмежений Простір Від пізнання явного до розуміння умовного"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формула похідна від теорії Сталої Необмеженого простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76249  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерипапа Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Стала Необмеженого простору:           

Від пізнання явного до розуміння умовного"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі надана розшифровка числа пі: геометрична, математична, 
графічна, фізична суть числа пі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76250  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Ярослав Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Мысли между строк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Думки про життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76251  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Пісні"  Частина 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76252  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мась Оксана Миколаївна  
 
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 "Бурштиновий Проект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 47 творів, які виготовляються з водостійкої 
фанери, епоксидної смоли, пластин натурального бурштину, а також 
інших природних та штучних матеріалів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76253  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Тетяна Яківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Організація 
ринку об'ємних кормів"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено алгоритм розрахунку оптової ціни підприємства - 
кормовиробника, ціни пропозиції на певні види кормів з врахуванням 
законодавчо встановлених відрахувань у позабюджетні фонди. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76254  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка наукових статей "Доктрина національно-культурного 
відродження України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять шість статей, під назвами: Доктрина національно-
культурного відродження України; Козацький характерницький 
чинник; Практикум супраментальної психології; Апокриф нового 
часу; Одвічна спадщина; Мудрість Софії Київської. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76255  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Анапольська Світлана Євгенівна, Лошак Іван 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Благоустрій, реконструкція Троїцької 
площі перед НСК "Олімпійський" та будівництво офісно-ділового 
центру "Троїцький" з підземним паркінгом та ресторанно-розважальними 
зонами на вул. В. Васильківській, 53-55, в Печерському районі міста 
Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проектом передбачено дві черги будівництва. Перша черга - реконструкція 
підземної частини та благоустрій Троїцької площі. Друга черга - 
будівництво нового 6-21-поверхового офісно-ділового центру класу 
"А" з офісними приміщеннями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76256  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малаховський Павло Анатолійович  
 
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 "Emerline Platform"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою автоматизовану систему, яка забезпечує 
можливість управління діяльністю галузевих підрозділів підприємств, 
установ, організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76257  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчик Олена 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)  Музичний твір з текстом "Забуття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76258  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчик Олена 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)  Музичний твір з текстом "На серці весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76259  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Сяйво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76260  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 "Keep on"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76261  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 "Последний бой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76262  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "In my dreams"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76263  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 "Близькі й чужі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76264  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 "Може ти, може я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76265  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Insomnia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76266  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 "Overall Machining Uncertainty"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для визначення сумарної похибки оброблення 
деталей в заданій технологічній системі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76267  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Ігор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Від нікчеми до надлюдини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76268  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чалій Людмила Володимирівна, Кіндрат Вадим Кирилович, Кіндрат 
Павло Вадимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

230 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Педагогічна діагностика формування 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури до організації 
позакласної роботи з туризму" ("ЧКК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір оптимізує процес контролю і оцінки навчальних досягнень 
студентів, що здобувають кваліфікацію "учитель фізичної культури".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76269  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Студінська Галина 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)  Монографія "Бренд у національній економіці України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Студінська Г.Я. Бренд у національній економіці 

України : монографія / Студінська Г.Я. - К. : ДНДІІМЕ, 2016. - 376 с. 
 
Анотація   

Концептуально обґрунтувано теоретично-методологічні засади та 
практичні рекомендації з формування бренд-орієнтованої 
національної економіки, що передбачає розвиток всіх форм брендів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76270  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуша Людмила Сергіївна, Зайцева Тетяна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Инструкции к лабораторным работам и 

методические указания к выполнению самостоятельной работы по 
дисциплине "Рентгенография и электронная микроскопия"                
(гл. 1. Рентенография) для студентов специальности 11.07"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить короткі теоретичні положення, методичні вказівки та 
довідковий матеріал, необхідні для успішного виконання 
лабораторних робіт з рентгенографії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76271  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедюх Олександр Радійович, Новікова Ірина Едуардівна, Харіна 
Олена Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Сучасні 
тенденції розвитку інноваційної діяльності у дослідницьких 
університетах. Наукові парки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у 
дослідницьких університетах, а також особливості діяльності 
приуніверситетських наукових парків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76272  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грод Михайло Степанович, Гарматій Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Кухні серії Юля. Технічний 
каталог. Правила проектування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В технічному каталозі надаються практичні поради щодо вибору 
варіантів дизайну і зовнішнього вигляду кухонь серії Юля і ЮЛЯ 
VIP. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76273  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щавінська Ганна Владиславівна  
 
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)  Роман "Сова. Лис. Риба. Метелик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76274  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76275  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка креслень "Навчальна модель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка призначена для проведення навчань і пояснень стратегічного 
та тактичного ведення спортивної гри на спортивному полі  моделі за 
допомогою багатофункціонального пристрою управління опуклими 
гладкими предметами під прозорим матеріалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76276  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Віталій Михайлович  
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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 "М'яч з елементом кріплення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення призначене для проведення навчань і пояснень 
відпрацювання техніки направленості ударів по м'ячу, який 
знаходиться в різних позиціях висоти і розташування відносно особи, 
яку навчають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76277  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моцар Марія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Використання класифікаційної гармонізації при 

підготовці перекладачів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено основи формування полікультурних компетенцій 
майбутніх перекладачів з урахуванням існуючих класифікаторів. 
Вперше визначено поняття "класифікаційна гармонізація підготовки 
перекладачів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76278  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович, Фідик Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Спільні пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Йорк", "Мажор", "ЛавЮ", "Черепаха 
Аха", "Інстаграм", "Далі йду", "БомБом", "Провінціали", "Умова",  
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"Лайкай", "Смажений кабанчик", "Ой марічко чичері", "Два дубки", 
"Смерека", "Опа Опа", "Кущі", "Хто є хто".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76279  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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  Літературний письмовий твір, ілюстрація, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір публіцистичного характеру з 
ілюстраціями "Застосовна програма "Dominant Investors"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати 
конкретні прикладні задачі користувача, містить комплекс 
дизайнерських елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76280  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 (1-й рік навчання). 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник підготовлений відповідно до нової програми МОН для 
учнів 5 класу. Продумано логічне введення у підручник 4 
інтегрованих змістових ліній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76281  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написаний відповідно до програми, затвердженої 
Міністерством освіти і науки України. Він вміщує основні відомості з 
галузей природничих наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76282  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила 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 "Російська мова (5-й рік навчання) для закладів 
загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано відповідно до нової навчальної програми і вимог 
до сучасної навчальної книги. Видання містить навчальний матеріал 
з фонетики, орфоепії, лексикології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76283  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна 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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до нової навчальної програми. Він 
містить художні тексти визнаних світових майстрів слова, відомості 
про письменників, теоретичний матеріал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76284  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з української літератури для 5 
класу. Структура і зміст підручника спрямовані на активну роботу 
учнів з художніми текстами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76285  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Рачко 
Олена Федорівна (псевдонім), Снітко Олена Степанівна (псевдонім)  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням російською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу, педагогів, батьків. Він 
написаний відповідно до нової навчальної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76286  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, 
Бочко Оксана Петрівна, Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя 
Олексіївна  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до оновленої програми з математики 
для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76287  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладений відповідно до зміненої Навчальної програми 
для ЗНЗ. Передбачає подальше поглиблення та узагальнення знань 
учнів про мову і мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76288  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пітерева Олена Леонідівна  
 
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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Збірник 
програм тренінгів і семінарів компанії GEBS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання являє собою комплекс сучасних освітніх програм, які 
враховують потреби всіх видів бізнесу. У збірнику представлена 
велика кількість авторських програм тренінгів і семінарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76289  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьякова Діана Леонідівна (Діана)  
 
Повне ім'я або 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 Чернигов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська пісня про рідне місто Чернігів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76290  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакшин Павло 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 "Застосунок "Dominant Investors"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі 
користувача. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76291  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Дмитро 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 "Разглядывая мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76292  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Ігор Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Pray"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76293  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Ігор Геннадійович  
 
Повне ім'я 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 "Even If"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76294  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінаїда Майбах (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 "ПАТ/МАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір у жанрі трагікомедії, фарсу та сатири. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76295  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Албул Сергій Володимирович  
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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)  Термінологічний словник "Основи оперативно-розшукової 

діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи оперативно-розшукової діяльності : 

термінологічний словник / уклад. С.В. Албул. - Одеса : Астропринт, 
2017. - 132 с. - (Серія : Теорія і практика ОРД). 

 
Анотація   

Словник призначений для надання допомоги курсантам, студентам та 
слухачам навчальних закладів МВС України під час підготовки до 
занять та підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Основи 
оперативно-розшукової діяльності" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76296  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косса Сімао Алваро (Schick), Байда Катерина 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)  Есе "Жизнь без маски"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76297  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Положій Євген Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тритмент документального фільму "Родинна справа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про зовсім не схожі одна на одну родини. Російськомовні 
родини. Родина Смирнових - із Сум, родина Козлових - з 
Дніпровщини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76298  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Как устроиться на желаемую работу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі описуються прості послідовні дії, виконуючи які людина може 
легко влаштуватись на роботу своєї мрії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76299  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пипа Лариса Володимирівна, Свістільнік Руслан Вікторович, 
Бекетова Галина Володимирівна, Московко Геннадій Сергійович, 
Лисиця Юлія Миколаївна, Поліщук Валентина Андріївна  

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

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

твору (творів)  Книга "Первинний головний біль та епізодичні синдроми, які можуть 
бути асоційовані з мігренню. Клініка, діагностика, лікування з позиції 
доказової медицини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76300  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршевнюк Тетяна Валеріївна, Баштовий Володимир 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 для закладів загальної середньої освіти 
"Природознавство. 5 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сторінках цього підручника розкриваються велич і 
багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої 
природи та з чого вони складаються. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76301  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Іспанська мова (1-й рік навчання). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння 
іспанською мовою як другою іноземною мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76302  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Французька мова (5-й рік навчання). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на засадах комунікативно особистісного підходу 
до вивчення та викладання іноземної мови, відповідно до нової 
програми з іноземних мов. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76303  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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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 для закладів загальної середньої освіти 
"Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник побудований на принципах комунікативності навчання, 
інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, а також 
загальнодидактичних принципах логічності, доступності, свідомості, 
активності та наочності у навчанні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76304  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням французької мови. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений відповідно до нової програми з іноземних мов, 
продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для 
оволодіння французькою мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76305  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Іспанська мова (5-й рік навчання). 5 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання є продовженням серії підручників, рекомендованої для 
навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76306  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Українська мова. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76307  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти 
"Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника структурований за комунікативно-тематичним 
принципом і відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов, 
віковим особливостям учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76308  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Тетяна Михайлівна, Самонова Олена Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої 
освіти з навчання українською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76309  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воліков Юрій Миколайович, Усов Олександр Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут гідробіології Національної Академії Наук 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Sаprogram - ZB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений з метою уніфікації та спрощення процедури обрахунку 
значень показника сапробності по індикаторах, організмах 
угруповань макрозообентосу та макрозооперифітону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76310  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Дитячий садок, що розташований за адресою 
проспект Валерія Лобановського 4А"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76311  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбаньов Ігор Миколайович, Кузнєцов Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
"Тактичні особливості застосування методу "Від злочинця до 
злочину"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить алгоритм застосування методу "Від злочинця до 
злочину", що дозволяє, використовуючи можливості оперативно-
розшукової діяльності, зібрати, проаналізувати та систематизувати 
різноякісну та різноспрямовану інформацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76312  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Користін Олександр Євгенійович, Заєць Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
"Аналізу телефонних з'єднань" під час досудового розслідування 
кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить алгоритм застосування методу "Аналізу 
телефонних з'єднань" під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76313  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Віктор Володимирович, Горбаньов Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний університет внутрішніх справ 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
"Тактичні особливості застосування методу "Від злочину до 
злочинця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить алгоритм застосування методу "Від злочину до 
злочинця", що дозволяє виявити, дослідити, проаналізувати слідову 
інформацію і встановити та знайти особу, яка вчинила злочин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76314  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник віршів "Привет!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76315  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, літературний 
письмовий твір (поезія), Складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-поетичний альбом "Наше лето"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Фанк - Уги", "Ариэлла", "А мої сімнадцять літ", 
"Измена", "Белый снег" ,"Квіти і кохання", "Люби ты меня", "Наше 
лето", "Не тебе мои глаза улыбаются", "Последняя любов", "Песня о 
любви", "Тебе", "Ти в моєму серці", "Тринадцятое мая".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76316  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
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, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Територія творчості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Не моя", "Не діли мене", "Под водой", 
"Нарисована", "Знаю", "Останься", "Обними меня", "Медлено-больно", 
"Если это любовь", "Ни минуты назад", "Никогда не сдавайся", 
"Буду твоей", "Зачем", "Птицы", "Сто моих я", "Я и ты", "Все буде 
добре", "Мы за мир", "Broken Heart", "Who I am", "Other ghost".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76317  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса 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)  Письмовий твір наукового характеру "Арт-терапевтична методика 
"Двоє"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета методики: дослідження особливостей близьких стосунків з 
особами протилежної статі; ставлення до розлуки; усвідомлення 
особою властивих їй статево-рольових стереотипів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76318  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Арт-тарапевтичний комплекс 
"П'ять чуттів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета - поглиблення самоусвідомлення через зосередження на тілесних 
відчуттях. Завдання - рефлексія та усвідомлення своїх відчуттів, 
дослідження особливостей своїх відчуттів, сенсорних переваг, 
вивчення впливу на власні психічні стани різних відчуттів, розвиток 
сенсорної чутливості тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76319  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса 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)  Письмовий твір наукового характеру "Арт-терапевтична методика 
"Малювання дихання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета - сприяння усвідомленості людиною власного дихання як 
екзистеційної цінності. Завдання - поглиблення розуміння 
психологічного значення дихання, розвиток здатності 
зосереджуватися на своєму диханні, загальна гармонізація 
психологічного та фізичного самопочуття, спонукання до рефлексії, 
поглиблення самоусвідомлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76320  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LemOjOvie (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 "We Do"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76321  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Кучеровський Юрій 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 "Інформаційна технологія розпізнавання нот 
з використанням нейронних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний продукт розпізнавання нот з використанням 
нейронних мереж мовою програмування Python. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76322  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LemOjOvie (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 "Feel In"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76323  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Подуфалов Максим 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 "Інтелектуальна комп'ютерна гра "Edma" 
для дітей шкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Основна функція розробленого програмного продукту - суміщення 
ігрового процесу та вивчення шкільних дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76324  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LemOjOvie (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 "Улицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76325  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Наталія Веніамінівна, Варава 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 "Система оцінки ризику для здоров'я 
населення в результаті забруднення навколишнього середовища" 
("Eco-Risk analysis")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система здійснює розрахунок потенційного ризику для здоров'я 
населення при впливі хімічних неканцерогенних речовин, що 
забруднюють навколишнє середовище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76326  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Авторська методика вимірювання соціальної 
компетентності фахівців водного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Соціальна компетентність у нашому дослідженні вимірюється за 
допомогою авторської анкети, що складається із пунктів (питань), які 
відображають елементи структури соціальної компетентності і щодо 
яких респондентами оцінюється міра виявлення структурних 
елементів соціальної компетентності та міра їх професійної 
важливості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76327  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ірина 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)  Навчально-методичний посібник "Вікова та педагогічна психологія 

(Модуль: Ситуації в житті дітей дошкільного віку). Підводні рифи 
життєвих ситуацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі проаналізовано найбільш розповсюджені життєві ситуації, що 
мають місце в сучасних сім'ях, в яких виховуються діти дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76328  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-методичний твір "Навчальна педагогічна практика: 

організаційно-методичні рекомендації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст рекомендацій спрямований на формування професійної 
ідентифікації майбутніх вчителів, основ їх професійної 
компетентності, забезпечення наскрізного характеру системи 
педагогічних практик. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76329  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєв Євгеній Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Бизнес-план создания майнинговой фермы для "добычи" 
криптовалют"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Майнінг-ферми за допомогою експлуатації обчислювальних 
потужностей, які здійснюють пошук нових блоків транзакцій у 
мережі, забезпечать тим самим роботу всієї мережі. За це вони будуть 
отримувати винагороду у вигляді криптовалют. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76330  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Орловецька Нінель Фатехівна, 
Хохленкова Наталя Вікторівна, Чушенко Валентина Миколаївна  

 
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)  Літературний твір наукового характеру "ПРАКТИКУМ З 
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум включає теоретичні питання для самопідготовки, 
короткий інформаційний матеріал до кожного лабораторного заняття, 
а також приклади відповідей на навчальні завдання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76331  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Кохання без меж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76332  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Анатолій 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)  Опис винаходу "Зеркальный объектив, позволяющий получить 
объёмное фотографическое изображение"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор винайшов, що за допомогою увігнутого сферичного дзеркала 
великої світлосили в центрі увігнутості та навколо його створює 
об'ємне зображення, яке майже не відрізняється від самого об'єкта і 
може бути зафіксоване на фотоматеріалі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76333  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Моє кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76334  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Призначено для широкого кола слухачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76335  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Анатолій Семенович  
 
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)  Малюнок з описом "Дорожній знак попереджуючий про небезпеку 
перевищення швидкості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблено знак, у якому відображено пропорційність енергії 
удару автомобіля квадрату його швидкості. Метою впровадження 
нового дорожнього знака є зменшення аварійності на шляхах і 
збереження людського життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76336  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я ждала тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76337  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Тарас Миколайович, Іващук Олександр Іванович, Тюлєнєва 
Олена Анатоліївна, Говорнян Сергій 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 "Програмний сервіс "BIMCO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний сервіс "BIMCO" розроблено з метою представництва в 
міжнародному науково-інформаційному просторі щорічного 
Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих 
учених (Bukovinian International Medical Congress) та організації 
форуму відповідно до загальносвітових тенденцій розвитку науки. 
Даний сервіс являє собою систему он-лайн реєстрації учасників та 
формування бази даних заходу; складається з модулів учасника, 
реєстратора, рецензента та адміністратора. Сервіс надає можливість 
науковцям зареєструвати свою участь у конгресі, соціальній програмі 
та подати матеріали для публікації; організаторам форуму - забезпечити 
он-лайн рецензування наукових матеріалів та зворотній зв'язок з 
учасниками, верстку та експорт для друку у форматі "pdf" програми 
конгресу, журналу, сертифікатів, дипломів та беджів учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76338  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Білі лебеді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку входять: "Пам'яті Івана Миколайчука", "1000 днів АТО", 
"Посвящение воинам АТО", "Герою фронта", "Две свечи", "Зима-
красавица". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76339  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Хламов Сергій Васильович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Саваневич Вадим Євгенович, 
Погорелов Артем Віталійович, Красов Олексій Ігорович, Білоус 
Наталія 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 "Програма фільтрації дрібно структурної 
складової зображень з текстовою інформацією TextSmooth" 
("TextSmooth")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою незалежне програмне забезпечення для фільтрації 
дрібноструктурної складової зображень з текстовою інформацією з 
метою підготовки зображень з текстовою інформацією, що отримані 
вночі та у сутінках для їх розпізнавання експертом або автоматично.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76340  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волікова Раїса Григорівна, Дмитренко Любов 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)  Навчальний посібник "Інноваційна освітня практика "Малюю 
довкілля стрічкою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Інноваційна освітня практика "Малюю 
довкілля стрічкою" присвячена створенню та вивченню методики 
нетрадиційного зображення стрічкою. Головна мета - розроблення 
практики розвитку інтелектуального та творчого потенціалу 
особистості засобами нетрадиційної техніки зображення. У практиці 
викладена теоретична база методики зображення стрічкою та розроблені 
практичні завдання для розвитку творчого мислення у дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76341  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзеціна Діана 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, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зовнішній водообмін як фактор функціонування екосистеми 
малого водосховища (на прикладі Шушківського - Гнилий Тікич)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дзеціна Д.В. Зовнішній водообмін як фактор 
функціонування екосистеми малого водосховища (на прикладі 
Шушківського - Гнилий Тікич) // Гідрологія, гідрохімія і 
гідроекологія. - 2014. - Том 3 (34). - с. 42-48. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76342  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даньков Павло Вікторович  
 
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 "Домашня Інтернет-

сторінка продукції "МИТО-дизайн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана меблева продукція торговельної марки "МИТО-дизайн".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76343  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 

Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний науковий твір "Аванпроект: "Навчально-виховний 

теплично-оранжерейний комплекс (НВ-ТОК): шкільні та міжшкільні 
варіанти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76344  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Касьянова 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)  Навчально-методичний посібник "Моніторинг якості післядипломної 
медичної освіти на основі кваліметричного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить теоретичне обґрунтування якості освіти як 
педагогічної категорії та її моніторингу. Подано авторські 
кваліметричні моделі, що є інструментами моніторингу якості освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76345  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Касьянова 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)  Навчально-методичний посібник "Технології моніторингу якості 
вищої та післядипломної медичної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник висвітлює характерні особливості авторських технологій 
моніторингу якості освіти та алгоритми їх застосування в практиці 
вищої та післядипломної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76346  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булаковський Ігор Вадимович  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стислий синопсис (сценарний план) для телевізійного фільму "Плата 
за ясир" у 43 серіях" ("Плата за ясир")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія українського козацтва, головною дійовою особою якої був 
гетьман Петро Сагайдачний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76347  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Польгуль Тетяна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль визначення схожості 
користувачів інформаційної технології виявлення шахрайства при 
інсталюванні програмних додатків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується для визначення схожості користувачів 
програмного додатка для розподілення їх по кластерах та подальшої 
можливості виявлення шахрайства при інсталюванні програмних 
додатків на основі визначених кластерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76348  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Польгуль Тетяна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль збору даних 
інформаційної технології виявлення шахрайства при інсталюванні 
програмних додатків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується для збору даних з програмою додатка для 
подальшого аналізу та виявлення шахрайства при інсталюванні 
програмних додатків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76349  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Щербань Вадим Сергійович, 

Гайдейчук Юрій 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 "Інтелектуальна система відбору 

відеоматеріалів, що базується на використанні алгоритмів 
колаборативної фільтрації та асоціативних правил"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає рекомендації щодо відеоматеріалів. Дана програма є 
частиною веб-сервісу надання рекомендацій щодо відеоматеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76350  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольянко Любов Григорівна, Смольянко Олена 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)  Книга "Новий практичний буквар "Буква-склад-слово" 

("Практичний буквар")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма навчання базується на буквено-звуковому методі. Спочатку 
вивчається весь алфавіт. Усі склади мови класифіковані за кількістю 
букв і відносним розташуванням голосних і приголосних. Двобуквені 
склади вивчаються групами на основі спільної голосної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76351  
 
Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукуруза Ганна Володимирівна, Кравцова Анна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова праця "Алгоритм надання допомоги в ранньому втручанні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76352  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куделькін Руслан Ігорович, Луковцев Валерій Сергійович, Будашко 
Віталій 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 "Программный продукт "Controller Based 
Menu (CBM)". Программа, реализующая двухуровневое меню для 
управления и контроля технологическим процессом 
функционирования автономного электромеханического комплекса" 
("Программный продукт "Controller Based Menu (CBM)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76353  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглова Альона Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "Правила интеллектуальной игры "Марципановая Мафия" 
(marzi mafia)" ("Марципановая Мафия" (marzi mafia)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76354  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Степанівна, Садовий Микола Ілліч, Вовкотруб 
Віктор Павлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інтерферометри. Фізичний практикум з 
оптики з новим та нетрадиційним обладнанням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76355  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупріна Олександра Святославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний кіносценарій "Перлина Абсурду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одеса. Європейське місто у пострадянській реальності. Місто міфів, 
абсурду та мого коріння, зв'язок з яким було втрачено 1917 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76356  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Поема "Сказание о князьях-устроителях Киевской Руси" ("Сказание 
о князьях")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76357  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Политические реалии 
Днепропетровской области и не только..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений питанням обґрунтування політичних вподобань 
кандидата в депутати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76358  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрасов Вячеслав Анатолійович, Мельник Вадим Іванович, 

Користін Олександр Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Концепція протидії економічній злочинності в контексті 
забезпечення економічної безпеки України та визначення місця 
органу фінансових розслідувань у цьому процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Некрасов В.А. Концепція протидії економічній 

злочинності в контексті забезпечення економічної безпеки України та 
визначення місця органу фінансових розслідувань у цьому процесі : 
науковий проект / В.А. Некрасов, В.І. Мельник, О.Є. Користін. - К. : 
РВВ МВС України, 2016. - 46 с. 

 
Анотація   

Положення твору є складником загальної стратегії реформування 
правоохоронних органів України та фіксальної реформи в контексті 
забезпечення економічної безпеки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76359  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Автосервис Трансматик - лидер в 
сфере ремонта АКПП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено опис діяльності автосервісу "Трансматик".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76360  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надежда Белостоцкая (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 "Осень - 2017. Стихотворения. Надежда Белостоцкая" 
("Осень - 2017")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші присвячені загальнолюдським цінностям, відносинам між 
людьми, любові до рідної землі, красі природи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76361  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановський Андрій Сергійович, Щеулов Борис Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Балда з друзями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Балда з друзями" - це мультиплатформена 
онлайнова логічна гра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76362  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
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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)  Письмовий твір наукового характеру "Анкета "Шкала ставлення до 
серця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета може бути використана як діагностичний інструмент для 
визначення місця та значущості серця у світогляді та самосвідомості 
обстежуваної людини, її уважності до власного серця та відчуттів, що 
виникають у ділянці серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76363  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аль-Ватар Ахмед Мохамед (Алексей Аль-Ватар)  
 
Повне ім'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 "Бесконечный поток идей о том, как создавать контент для 
бизнеса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга дає повне уявлення про сучасні методики залучення клієнтів 
через контент-маркетинг. Автор, ґрунтуючись на свому досвіді, 
виділяє ефективні методики. Він вважає, що контент сьогодні - це 
найкращий спосіб просувати в мережі Інтернет свої товари і послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76364  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гашук Сергій Микитович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтеграція облікової системи з віртуальною 
АТС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма призначена для набору номера телефону з 
картки клієнта, збереження історії телефонних розмов, відкриття 
картки клієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76365  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернякова Жанна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інтернаціоналізація освітнього простору старшої 

школи Великої Британії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього 

простору старшої школи Великої Британії : монографія / Ж.Ю. Чернякова ; 
Сум. держ. пед ун-т. - Суми : видавничо-виробниче підприємство 
"Мрія" ТОВ, 2013. - 200 с. 

 
Анотація   

З'ясовано теоретичні засади, встановлено етапи, окреслено 
пріоритетні завдання розвитку інтернаціоналізації європейського 
освітнього простору. Визначено нормативні, змістовно-процесуальні 
засади  інтернаціоналізації освітнього простору старшої школи 
Великої Британії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76366  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Денис Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Caleo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76367  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Сергій Леонідович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість "Щоденник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про те, що формує людську особистість: навчання, друзі, сім'я. 
Головний герой - 15-річний хлопець Олександр, який вирішив 
змінити своє життя. На шляху до своєї мрії він бореться із самим 
собою та різними труднощями, які підготувало йому життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76368  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марін Данило Сергійович, Кириленко Ігор Геннадійович, Люлякін 

Олександр Сергійович, Сухорукова Софія Володимирівна, Желєзнов 
Захар 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 "Heroes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76369  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Орлов Юрій Юрійович, Швець 

Тамара Володимирівна, Горбенко Дар'я Андріївна, Буренко Олег 
Володимирович, Косенкова Наталія Алімівна, Ключник Костянтин 
Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Електронний репозитарій Національної академії 

внутрішніх справ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для систематизації, зберігання та 
оприлюднення творів, підготовлених в навчальному закладі. База  
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складається з рубрик, систематизованих за галузями наукових знань 
відповідно до УДК, науковими спеціальностями, видом творів, 
прізвищами авторів, підрозділами академії, де створений твір, та 
роком видання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76370  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій телевізійного реаліті-шоу "Папаши"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До питання планування вагітності кожна сім'я підходить по-різному: 
хтось дуже педантично, зважаючи на всі "за" і "проти", хтось довіряє 
долі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76371  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
ілюстрація, Складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір публіцистичного характеру з 
ілюстраціями "Web-сайт "UKRHAIR"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сукупність веб-сторінок, що складаються з графічних та текстових 
матеріалів, доступних в мережі Інтернет, які об'єднані за змістом та 
навігацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76372  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Німецька мова 
(5-й рік навчання). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої 
іноземної в 5 класах закладів загальної середньої освіти. Видання має 
чітко виражену комунікативну спрямованість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76373  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осьмук Наталія 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)  Стаття "Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й 
використання реформаторської педагогіки у вітчизняній педагогічній 
думці кінця ХІХ - початку ХХІ століть"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено особливості вивчення теорії й практики зарубіжної 
реформаторської педагогіки в українській педагогічній думці. 
Простежено методологічну й змістовну генези вивчення 
реформаторської педагогіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76374  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Білоусова Тетяна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Німецька мова 
(1-й рік навчання). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої 
іноземної у 5 класах закладів загальної середньої освіти. Має чітко 
виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76375  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Сапена (псевдонім), Oscar Sapena Vercher  (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до літературного твору "Пригоди маленького Нуві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це ілюстрації до літературного твору "Пригоди маленького Нуві", 
про черепашеня-винахідника, яке потрапляє у Незнаний світ, де з ним 
відбуваються неймовірні пригоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76376  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Данилович  
 
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)  Художньо-публічний нарис "Спогади ветеранів Київського 
мотоциклетного заводу. Становлення та розвиток початкового, з 1946 
року, періоду заснування заводу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колектив заводу в роки його становлення формував техніко-
технологічний та виховний процес виробництва. Унікальні 
досягнення в розробках різних моделей мотоциклів надали 
можливість забезпечення населення товарами народного споживання -  
мотоциклами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76377  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена вивченню екології, біології і структури 
популяції великої групи видів рослин трав'яно-чагарникового ярусу 
лісових екосистем Північно-Східної України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76378  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суприган Олена Іванівна, Гикава Марія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія діагностування 
мережевих ресурсів та надання рекомендацій для усунення наслідків 
атак"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму для діагностування мережевих ресурсів та 
надання рекомендацій щодо усунення наслідків атак. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76379  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Олена Володимирівна, Курило Ірина Олексіївна, Новіков 
Валерій Миколайович, Саріогло Володимир Георгійович, Дєєва Надія 
Миколаївна, Каленюк Ірина Сергіївна, Рингач Наталія Олександрівна, 
Гвелесіані Анна Гелаївна, Богуш Лариса Григорівна, Герасименко 
Ганна В'ячеславівна, Позняк Олексій Володимирович, Полякова 
Світлана Володимирівна, Слюсар Людмила Іванівна, Хмелевська 
Оксана Михайлівна, Черніченко Віктор Васильович, Швець Павло 
Анатолійович, Шишкін Владислав Сергійович, Калашнікова Тетяна 
Миколаївна , Князєв Святослав Ігорович, Крімер Борис Олександрович, 
Ничипоренко Світлана Володимирівна, Терещенко Ганна Ігорівна, 
Романчук Наталія Миколаївна, Гнатюк Тетяна Олегівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Активізація людського потенціалу в процесі подолання економічної 
кризи"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито значення соціальної справедливості для розвитку людського 
потенціалу у процесі подолання економічної кризи; здійснено оцінку 
розподілу доходів у суспільстві та ризиків для розвитку людського 
потенціалу; узагальнено сучасні практики максимізації суспільного 
добробуту; охарактеризовано соціально-демографічні передумови 
активізації людського потенціалу в Україні та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76380  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Макарова Олена Володимирівна, 
Цимбал Олександр Іванович, Лісогор Лариса Сергіївна, Саріогло 
Володимир Георгійович, Черенько Людмила Миколаївна, Князєв 
Святослав Ігорович, Позняк Олексій Володимирович, Ткаченко Лідія 
Григорівна, Ярош Олег Михайлович, Новак Ірина Миколаївна, 
Хмелевська Оксана Михайлівна, Черніченко Віктор Васильович, 
Герасименко Ганна В'ячеславівна, Нечипоренко Світлана 
Володимирівна, Звонар Віктор Павлович, Терещенко Ганна Ігорівна, 
Когатько Юрій Леонідович, Марченко Ірина Сергіївна, Кримова 
Марія Олександрівна, Ільїч Людмила Миколаївна, Гнатюк Тетяна 
Олегівна, Мостова Ірина Олександрівна, Войналович Ірина 
Анатоліївна, Реут Анна Георгіївна, Горемикіна Юлія Володимирівна, 
Герасименко Ірина Володимирівна, Дідківська Олена Григорівна  

 
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 
"Соціальні інновації: потенціал та реалізація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведено необхідність переходу до інноваційного розвитку суспільства 
та визначено роль соціальних інновацій для модернізації суспільних 
інститутів; узагальнено міжнародний досвід реалізації соціальних 
інновацій та визначено їх потенціал для України та ін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76381  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
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 2.3 

"Електронний ліцитатор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для проведення електронних 
торгів в електронній торговій системі за оновленим регламентом 
торгів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76382  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стегній Світлана Іванівна, Дика 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)  Тези "Перспективи використання географічних інформаційних 

систем в екології та дослідженнях водних об'єктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У тезах розглянуто концепцію географічних інформаційних систем, 
виділено особливості, напрямки застосування на практиці означених 
технологій. Визначено основні завдання, для вирішення яких є 
можливість застосовувати географічні інформаційні системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76383  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Яр (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, Складений 

твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "На Майдані Гідності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яр Олександр. На Майдані Гідності [Текст] . - Львів : 

Бібльос, 2016. - 48 с. 
 
Анотація   

Збірка віршів (пісень) є збіркою ліричних поетичних творів, в яку 
увійшли пісні громадянського звучання, що були написані під 
впливом подій на Майдані гідності, героїзму патріотів Небесної сотні 
та кіборгів в Донецькому аеропорту, мучеників Іловайська і 
Дебальцевого та патріотів України, що боронили і боронять 
територіальну цілісність і незалежність нашої Батьківщини на 
Донбасі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76384  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Сергій Валерійович, Іванченко Оксана Володимирівна, 

Яковлєва Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Рециклінг і утилізація авіаційної техніки: світові тенденції 

та особливості впровадження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам утилізації і рециклінгу списаних 
літальних апаратів та їх компонентів. Розглянуто особливості 
правильного поводження з транспортними засобами авіаційної галузі, 
що вийшли з експлуатації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76385  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Макарова Олена Володимирівна, 

Саріогло Володимир Георгійович, Черенько Людмила Миколаївна, 
Князєв Святослав Ігоревич, Полякова Світлана Володимирівна, 
Ткаченко Лідія Григорівна, Хмелевська Оксана Михайлівна, 
Черніченко Віктор Васильович, Шишкін Владислав Сергійович, 
Терещенко Ганна Ігорівна, Васильєв Олександр Анатолійович, 
Горемикіна Юлія Володимирівна, Реут Анна Георгіївна, Новосільська 
Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"Розроблення нової системи державних соціальних стандартів і 
гарантій в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено міжнародний досвід формування системи державних 
соціальних стандартів та гарантій. Здійснено аналіз системи 
державних соціальних стандартів та гарантій в Україні. Досліджено 
методологічні аспекти побудови нової системи державних соціальних 
стандартів та гарантій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76386  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Нежевело Валентина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Детермінанти злочинності у сфері банківської 
діяльності України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено визначенню ключових детермінант злочинів у 
сфері банківської діяльності України, проаналізовано статистичні 
показники вчинення кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76387  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чечет Анна 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)  Літературний письмовий твір "Системна модель портфеля проектів 
надання транспортних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено та запропоновано чотири типи портфелів  проектів, які 
дозволять значно покращити організацію та якість надання 
транспортних послуг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76388  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чечет Анна 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)  Літературний письмовий твір "Метод оцінки якості виконання 
проектів надання транспортних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений метод доцільно здійснювати на основі алгоритму оцінки 
якості виконання проектів та із застосуванням шкали стандартних 
оцінок бажаності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76389  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
об'єднання "Центр впровадження енергозберігаючих технологій" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Комплексная программа по утилизации твердых бытовых 
отходов (ТБО), с/х отходов, автошин, строительных отходов и 
канализационных стоков городов и сел Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1. Цілі та завдання Програми. 2. Технологічна основа підкомплексу 
утилізації ТПВ/стоків. 3. Структурна схема підкомплексу 
виробництва теплової/електричної енергії. 4. Технологічна основа 
підкомплексу виробництва/переробки с/г продукції. 5. Технологічна 
основа підкомплексу виробництва вод. 6. Розрахунок капітальних 
витрат/доходів підкомплексів Програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76390  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фінкельштейн Володимир Борисович  
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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 программа поверочного 
расчета трехфазных асинхронных двигателей с учетом скоса пазов и 
поперечных токов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма враховує нерівномірність розподілу магнітної індукції в 
осьовому напрямку, нелінійність осердя статора і ротора, кінцевий 
опір замикаючих кілець і збільшення втрат в сталі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76391  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Олександр Семенович, Марунич Валерій Степанович, 
Харута Віталій Сергійович, Фіщук Олексій Васильович, Вакарчук 
Ігор Миколайович, Дмитриченко Андрій Миколайович, Мельниченко 
Олександр Іванович, Шпильовий Іван Федорович, Цимбал Наталія 
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 "Пасажирські перевезення: друга частина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко О.С., Марунич В. С. та ін. Пасажирські 
перевезення : підручник друга частина / за ред. проф. О.С. Ігнатенко, 
доц. В.С. Марунича К. : НТУ, 2017. - 265 с. 

 
Анотація   

У виданні приведені основні матеріали з теорії, технології, організації 
і управління пасажирськими автомобільними перевезеннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76392  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Олександр Семенович, Марунич Валерій Степанович, 
Харута Віталій Сергійович, Вакарчук Ігор Миколайович, 
Дмитриченко Андрій Миколайович, Мельниченко Олександр 
Іванович, Шпильовий Іван Федорович  

 
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 "Пасажирські перевезення: перша частина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко О.С., Марунич В.С. та ін. Пасажирські 
перевезення : підручник перша частина / за ред. проф. О. С. Ігнатенко, 
доц. В.С. Марунича К. : НТУ, 2017. - 283 с. 

 
Анотація   

У виданні приведені основні матеріали з теорії, технології, організації 
і управління пасажирськими автомобільними перевезеннями.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76393  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Медіаосвітні ресурси розвитку 
патріотизму і критичного мислення молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розкриває ідею ресурсності патріотизму особистості в 
умовах інформаційної війни та збагачення його такими новими 
інструментальними якостями як свідоме ставлення до інформації, 
здатність до рефлексії емоцій, почуттів щодо сприйнятого, 
спроможність критично осмислити інформацію і зробити самостійні 
висновки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76394  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Арт-терапевтичне 
заняття "Пасьянс емоцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета заняття - розвиток здатності до рефлексії емоцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76395  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова теза "Аэродинамика дирижабля с несущими 
поверхностями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76396  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Перспективи створення високоефективних магістральних 
пасажирських літаків з аеродинамічною схемою - качка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті коротко розглянуто аеродинамічні проблеми, що виникають 
при розробці магістрального пасажирського літака за схемою - качка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76397  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Фірмовий стиль оформлення магазинів 
"Сирне королівство" ("Сирне королівство")  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

281 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить зображення оформлення фірмового стилю мережі 
магазинів "Сирне королівство": оформлення інтер'єру, що включає 
кольори для фарбування стін, оформлення вивісок, розміщення товару, 
зображення меблів, столів, стелажів, одягу працівників, обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76398  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Пять навыков для жизни с диабетом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена проблемі лікування цукрового діабету у дітей. 
Для управління цим захворюванням в домашніх умовах необхідно 
оволодіти деякими навичками, які представлені в даній книзі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76399  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карлова Наталя Іванівна, Арбузова Юлія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету 
 
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 

"Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 
"Бази даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки спрямовані на формування навичок, знань та 
умінь з проектування баз даних та розробки інформаційних підсистем 
у майбутніх фахівців галузі інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76400  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис правил гри з ілюстраціями "Гра МОВОМАНІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра для вдосконалення мовленнєвого спілкування, яке необхідно 
людині, щоб обмінюватися інформацією, думками, почуттями. Гра 
відображає реальне життя людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76401  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мась Оксана Миколаївна  
 
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 "Мінарети, що парять"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 13 творів та являє собою збірку малюнків та 
ескізів твору архітектури, представленого у вигляді ансамблю 
мінаретів, розміщених на білому мості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76402  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "YouFootball"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Інтелектуальна комп'ютерна програма, за допомогою якої користувач 
може додати поля, спортивні комплекси, гравців, команди та 
проводити футбольні матчі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76403  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеніхіна 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)  Монографія "Професійна готовність майбутнього вчителя 

математики до використання програм динамічної математики: 
теоретико-методичні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто проблему формування професійної 
готовності використовувати програми динамічної математики 
вчителя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76404  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеніхіна 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

"Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх 
учителів математики до використання засобів комп'ютерної 
візуалізації математичних знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і практичних 
засад формування готовності майбутнього вчителя математики до 
використання засобів комп'ютерної візуалізації математичних знань 
та їх упровадження, доведена ефективність організаційно-педагогічної 
моделі такого формування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76405  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байовський Богдан Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІ.ЕЙ. СОЛЮШИНС 

ЕСТОНІЯ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Prengi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Prengi" - це інструмент автоматизації, який об'єднує в єдиний 
інформаційний простір взаємопов'язані бізнес-процеси основних 
підрозділів компанії по роботі з клієнтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76406  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друшляк Марина Григорівна, Семеніхіна 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)  Навчальний посібник "Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання 
математики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику представлено розв'язування задач шкільного курсу 
математики комп'ютерними інструментами програм динамічної 
математики та надано методичні рекомендації щодо організації 
навчання математики в комп'ютерно-орієнтованому навчальному 
середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76407  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гошій Ольга Олегівна, Штурко Іван Олександрович, Дембровський 
Андрій Іванович, Свистун Віталій Іванович  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Поглядом зупинила"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пісні піднімаються проблеми суспільства, пов'язані з переживанням 
внаслідок сімейної розлуки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76408  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеніхіна Олена Володимирівна, Друшляк Марина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання 
математики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику представлено розв'язування задач шкільного курсу 
математики комп'ютерними інструментами програм динамічної 
математики та надано методичні рекомендації щодо організації 
навчання математики в комп'ютерно-орієнтованому навчальному 
середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76409  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друшляк Марина Григорівна, Семеніхіна Олена Володимирівна, 
Шамоня 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)  Навчально-методичний посібник "Комп'ютерна математика СКМ 
MAPLE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений використанню системи комп'ютерної математики 
MAPLE в розв'язанні типових задач курсу вищої математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76410  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеніхіна Олена Володимирівна, Друшляк Марина Григорівна, 
Шамоня 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)  Навчально-методичний посібник "Комп'ютерна математика СКМ 
MAPLE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений використанню системи комп'ютерної 
математики MAPLE в розв'язанні типових задач курсу вищої 
математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76411  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Володимир Ігорович, Гродзинський Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут клітинної біології Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Рослини використовують молекули патогенів для формування 
власних структур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рослинні клітини здатні формувати власні структури за рахунок 
молекул, які входили до складу клітинних стінок патогенних для них 
грибів - мікроміцетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76412  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривонос Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Професійно-творчі вміння педагога і шляхи їх 

формування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Професійно-творчі вміння педагога і шляхи їх 
формування : [Монографія] /  Ольга Борисівна Кривонос. - Суми : 
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 
2010. - 148 с. 

 
Анотація   

Професійно-творчі вміння представлено ядром фахової компетентності 
вчителя, проявом його професійно-творчої самореалізації, запорукою 
розвитку творчого потенціалу особистості, засобом реалізації творчих 
здібностей фахівця і умов їх подальшого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76413  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воловіков Владислав Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Місяць"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень складається з двох пісень, а саме: "Місяць", "Fire". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76414  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букало Надія Артемівна, Войтович Сергій 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)  Монографія "Управління вищими навчальними закладами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Войтович С.Я., Букало Н.А. Управління вищими 

навчальними закладами : Монографія / Сергій Ярославович Войтович, 
Надія Артемівна Букало. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 232 с. 

 
Анотація   

Монографія спрямована на обґрунтування теоретичних і прикладних 
засад управління вищими навчальними закладами на основі 
задоволення потреб споживачів освітніх послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76415  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Вітри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76416  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Земля-зола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76417  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Коти танцюють джаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76418  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Ой за рікою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76419  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Радуйся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76420  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Марина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76421  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Місто тихе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76422  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Райдуга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76423  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр 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 "Тато"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76424  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Олександр Вікторович  
 
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 "Чорная вода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76425  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
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 "GRIZLI NIKITA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76426  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
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 "Здесь только ты меня держишь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76427  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка зображень "Djoul"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76428  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурський Володимир Йосипович  
 
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 "Доторкнись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76429  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Світлана-Вілорія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторський курс обучения "Таро как 
профессия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський курс навчання орієнтований на початківців тарологів та 
дає можливість вивчити мову карт і розлади на глибокому 
психологічному рівні і на практиці застосовувати отримані знання, 
вміння і навички для професійного консультування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76430  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовсуновський Володимир Валерійович  
 
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 "Стилізована карта-розмальовка 
Київ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76431  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад есе Ніцше Ф. "Свобода волі і доля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковій спільноті пропонується переклад тексту есе "Willensfreiheit 
und Fatum" (свобода волі і долі/фатум) (1862) із раннього періоду 
творчості Ніцше. Уже на самому початку простежується проблема 
"програмування волі", яка у зрілих працях проросте ідеєю 
переростання своєї ж волі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76432  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад есе Ніцше Ф. "Доля і історія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковій спільноті пропонується переклад тексту есе "Fatum und 
Geschichte" (Доля та історія) (1962) із раннього періоду творчості Ф. 
Ніцше. У науково-публіцистичному есе  молодий Ніцше в контексті 
критики історицизму наголошує на всій проблемності засад 
християнського віровчення - існування Бога, безсмертя, авторитету 
Біблії, богонатхненності тощо.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

294 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76433  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудраков Віталій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Деякі проблеми 
нашого часу: діагноз другий - політика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проводиться аналіз політики у різних аспектах її втілення. 
Автор  опирається на так звану методологію "попереднього опису" - 
осмислення смислових передумов як [попередніх] характеристик. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76434  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Планета счастья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76435  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "За горизонтом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76436  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Знать что счастлив ты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76437  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ми будемо жити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76438  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Це - життя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76439  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Никто кроме нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76440  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Восточные мужчины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76441  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Кожен має право на вибори!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76442  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Гимн студентов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76443  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертна система для компаративного 
аналізу художніх творів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експертна система на основі заздалегідь занесених критеріїв порівнює 
одночасно два художні твори, виділяє в них подібності та відміннності, 
зберігає висновок.  Дозволяє зберігати інформацію про авторів та їх 
творчість. Програмний засіб призначений для філологів, які 
займаються компаративним аналізом в освітніх цілях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76444  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачова Валерія Олександрівна  
 
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 "Так начинается история двух влюбленных"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76445  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Сафонов Ігор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертна система складання кошториса 
будівництва житлової нерухомості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для зберігання даних про 
будівельні матеріальні (габарити, ціну, інші характеристики); 
занесення та зберігання даних про будівельні послуги; розрахунку 
кошторису на будівництво; відображення результатів розрахунку 
кошторису у вигляді звіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76446  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Печерський Ростислав 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 "Мобільний додаток куратора академічної 
групи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток призначений для зберігання інформації про 
особистісні дані студентів, їх соціальний стан, родину студентів, 
академічні групи, працевлаштування випускників ВНЗ, які 
закріплені за конкретним куратором. Може використовуватися 
кураторами академічних груп, представниками студкому.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76447  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна  
 
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 "Історія образотворчого мистецтва. Мистецтво 
первісного та рабовласницького суспільств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику представлено історію образотворчого 
мистецтва від зародження до Середніх віків. Акцентовано увагу на 
мистецтві первісного та рабовласницького суспільств; детально 
розглянуто мистецтво Стародавнього Єгипту та Стародавньої Греції. 
Зокрема подається інформація про джерела давнього єгипетського 
мистецтва та релігійно-міфологічні уявлення давніх єгиптян, їх вплив 
на мистецтво.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76448  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій 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)  Підручник "Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику подано структуру дисципліни, літературу для 
обов'язкового прочитання, тематику семінарських занять, відтворено 
теми, які винесені на самостійне опрацювання, а також контрольні 
питання та літературу до курсу. Значну увагу приділено темам, які 
виносяться на самостійне опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76449  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Вкладыш - органайзер 
для сумок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі зазначено механізм використання вкладишів-органайзерів 
для конкретних сумок-мішків, сумок-конструкторів. Ці вкладиші 
будуть зроблені необхідної форми та розміру, що чітко підходять під 
параметри сумки та поєднуються з нею. Такий підхід надасть 
можливість зробити ці сумки практичними, зручними, цікавими для 
жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76450  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Касьянова Олена Миколаївна, 
Звягінцева Тетяна Дмитрівна, Жеребкін Вадим Васильович, Гиря 
Марина Павлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Методика проведення та 
оцінювання лекційних занять у закладах післядипломної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації висвітлюють цілісний алгоритм підготовки, 
сукупність методів і прийомів ефективного проведення лекцій у 
закладах післядипломної освіти та технології їх педагогічного аналізу 
й оцінювання: дидактичний, за перебігом процесу навчання, 
аспектний, кваліметричний. Розрахований для використання 
викладачами та фахівцями служб забезпечення якості ВМНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76451  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Диссертация на 
соискания ученой степени кандидата технических наук "ЦИФРОВАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКНУТОГО КОМПЛЕКСА 
"ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ - АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ" 
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЛИНЕЙНУЮ ЧАСТОТНУЮ МОДУЛЯЦИЮ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76452  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мась Оксана Миколаївна  
 
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 "Дерево Еміратів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 17 творів та являє собою збірку малюнків і 
ескізів твору архітектури та скульптури "Дерево Еміратів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76453  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олександра Ігорівна, Юркова Олександра Іванівна, 
Гущик 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)  Стаття "Структура та механічні властивості наноквазікристалічного 
Al94Fe3Cr3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного 
стиску"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76454  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович  
 
Повне ім'я або 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 "Методичні 
вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Патентознавство і інтелектуальна власність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних вказівках наведені засади стандартизації патентної 
документації в патентно-інформаційній діяльності, що має велике 
значення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76455  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76456  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведський Віктор Михайлович  
 
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)  Літературно-драматичний твір (сценарій) "Будиночок на щастя. 
Серія 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний як основа для постановки кіно- або телефільму, що 
детально описує його першу серію. У творі описуються життєві  
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ситуації, у які потрапляють головні герої, діалоги персонажів з 
ремарками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76457  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поспєлов Валентин 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)  Роман "Різанина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман описує трагедію східної Європи у контексті 
загальноєвропейського і загальнолюдського занепаду. Твір 
торкається тем самотності, непристосованості людини до життя та 
пошуку його змісту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76458  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Дівчина з яблуком"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фотографічний твір містить зображення дівчини, яка їсть зелене 
яблуко, сидячи на столі. Голова дівчини повернута до сонця, права 
рука зігнута і тримає яблуко, ліва опирається на стіл. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76459  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самолюк Василь Леонідович  
 
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)  Твір науково-практичного характеру "Научный подход Психономии. 
Основы естественной психологии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76460  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник музичних творів "Грайлики від Оксани Царевської"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76461  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольова Лариса Миколаївна  
 
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)  Буклет "APRO. Крепежные системы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Буклет являє собою авторське компонування ілюстрацій, в тому числі 
фотографічних, продукції, що випускається під торгівельною маркою 
APRO fixing systems.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76462  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Professional development of GT teachers in the USA, Canada 
and the UK"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойченко М.А. Professional development of GT 
teachers in the USA, Canada and the UK // Проблеми інноваційного 
розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та 
національному контекстах : монографія / за заг. ред. А.А. Сбруєвої та 
Г.Ю. Ніколаї. - Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. - 
С. 5-28. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76463  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чешко Анатолій 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)  Наукова стаття "Адміністративно-правовий статус Національного 

антикорупційного бюро України як суб'єкта захисту економічної 
безпеки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чешко А.А. Адміністративно-правовий статус 

Національного антикорупційного бюро України як суб'єкта захисту 
економічної безпеки України // Eurasian Academic Research Journal . 
2017. - № 4 (10). - С. 87-93. 

 
Анотація   

У статті аналізуються основні підходи до визначення поняття 
"адміністративно-правовий статус".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76464  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "The Italian Financial Guard as an effective mechanism 

to ensure financial and economic security: experience for Ukraine and 
possibilities of its application"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

306 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Reznik O.M. The Italian Financial Guard as an effective 
mechanism to ensure financial and economic security : experience for 
Ukraine and possibilities of its application // Eurasian Academic Research 
Journal. - 2017. - № 4 (10). - С. 14-18. 

 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду фінансової гвардії Італії як суб'єкта 
забезпечення фінансової системи держави. Досліджено повноваження, 
структуру, правовий статус гвардії, її співробітників і можливість 
використання її досвіду в діяльності України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76465  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Критерії оцінювання діяльності правоохоронних 
органів у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки країни: 
окремі аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Рєзнік О.М. Критерії оцінювання діяльності правоохоронних органів 
у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки країни : окремі 
аспекти // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. -       
№ 2 (2). -  С. 77-79. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76466  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович, Андрійченко Надія 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)  Наукова стаття "Специфіка адміністративно-правового статусу СБУ 
як суб'єкта захисту фінансової системи держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рєзнік О.М., Андрійченко Н.С. Специфіка 
адміністративно-правового статусу СБУ як суб'єкта захисту 
фінансової системи держави // Часопис Київського університету 
права. -  2016. - № 3. - С. 156-160. 

 
Анотація   

В статті розкрито підходи до розуміння поняття "адміністративно-
правовий статус". Визначено специфіку та елементи адміністративно- 
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правового статусу СБУ як суб'єкта захисту фінансової системи 
держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76467  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Надія 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)  Наукова стаття "Порівняльна характеристика Служби безпеки 
України та Федерального бюро розслідувань США як суб'єктів 
захисту фінансової системи держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Андрійченко Н.С. Порівняльна характеристика 
Служби безпеки України та Федерального бюро розслідувань США як 
суб'єктів захисту фінансової системи держави // Eurasian Academic 
Research Journal. -  2017. - № 4 (10). - С. 82-86. 

 
Анотація   

У статті порівняно структуру і повноваження двох спецслужб як 
суб'єктів захисту фінансових інтересів держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76468  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Надія 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)  Наукова стаття " Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки 
України як спеціального суб'єкта фінансової системи України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрійченко Н.С.  Підзвітність і підконтрольність 
Служби безпеки України як спеціального суб'єкта фінансової системи 
України // Правові горизонти. Legal horizons. - 2017. - № 5 (18). - С. 41-46. 

 
Анотація   

У статті розглянуто досвід зарубіжних держав щодо контролю та 
звітності спецслужб. Зроблено висновки, які мають підвищити якість 
контролю за діяльністю СБУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76469  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович, Стеблянко Аліна 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)  Наукова стаття "Електронне декларування як форма контролю за 
діяльністю працівників правоохоронних органів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стеблянко А.В., Рєзнік О.М. Електронне 
декларування як форма контролю за діяльністю працівників 
правоохоронних органів // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету "Право". - 2017. - № 44 (2). - С. 160-164. 

 
Анотація   

В статті проаналізовано світовий досвід запровадження електронного 
декларування. Визначено міжнародні та європейські стандарти, що 
стосуються електронного декларування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76470  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухраєв Микола Вікторович, Терехов Георгій Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 

лікування гострих і рецидивуючих стадій у хворих на псоріаз. Метод 
Чухраєва-Терехова" ("Метод Чухраєва-Терехова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод лікування псоріазу на основі застосування електрофорезу 
аутоплазми крові, мікрополяризації, нейроакустічної стимуляції, 
лазерної та магнітолазерної терапії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76471  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробей Олена Леонідівна (Агнія Рада)  
 
Повне ім'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 з ілюстраціями "Программа для взрослых 18+ "Тайны Жар-

Птицы", включающая консалтинг и практические занятия.  
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                                                           Трансформационная Игра-Ментор "В поисках Жар-Птицы" 
("Трансформационная Игра-Ментор "В поисках Жар-Птицы")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічно-езотерична гра-бродилка, шляхи слідування по 
підсвідомості з елементами слов'янської магії, що базується на 
слов'янському ведичному світогляді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76472  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулевич Анна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "ЄвразіяДок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творче співтовариство кінематографістів, що разом творять нові 
фільми і паралельно вивчають їх подальшу можливість просування   
до євразійського глядача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76473  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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)  Казка "Шубки маленької Сніжинки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фея Сніжинка живе в сніговій країні. Фея укриває Землю снігом. 
Допомагають їй Сніговий Слон і Снігова Ягничка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76474  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса для дитячого театру "Чаклунки-дивачки, чари та катастрофи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Три сестрички маленькі та веселі добрячки-відьмочки 
Червоноволоска, Рудапатлатка і Жовтакудряшка відомі на весь ліс 
своїми дивацтвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76475  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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)  Казка "Чаклунки-дивачки, чари та катастрофи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Три сестрички маленькі та веселі добрячки-відьмочки 
Червоноволоска, Рудапатлатка і Жовтакудряшка відомі на весь ліс 
своїми дивацтвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76476  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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)  Казка "Де живе Святий Миколай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У казці розповідається про Святого Миколая, про його чарівне життя, 
добрі вчинки та де він живе.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76477  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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)  П'єса "Невчасно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Драматична вистава має на меті знайти відповіді на питання - що 
перешкоджає людині жити щасливо, реалізовувати себе, кохати і бути 
коханою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76478  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Андрій Миколайович, Серницький Леонід Михайлович, 
Владимиров Андрій Олександрович, Скороход Денис 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 "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система централізованого обліку імунобіологічних препаратів, 
лікарських засобів та медичних виробів" ("АІС СКЛАД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"АІС СКЛАД" побудована як багатомодульна система, яка являє 
собою базовий Модуль Єдиної системи. Аналітичний Модуль "АІС 
СКЛАД" дозволяє формувати всі необхідні види звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76479  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаков Алєксандр Георгійович  
 
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 "Notar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації документообігу 
нотаріального офісу. Програма веде базу даних клієнтів, вчинених 
нотаріальних дій, наданих та стоворених документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76480  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Марія Федорівна  
 
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 "Поезія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76481  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "New Cancer Prostatae Treatment"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір наукового характеру включає: магнітно-резонансну терапію; 
лазерну терапію; лазерну хірургію; неогенетичні фрагменти в 
лікуванні органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76482  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімей Роман Іванович, Малащук Ярема Андрійович  
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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 кіносценарій "Зарваниця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76483  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Дегтярьова Клавдія Віталіївна, 

Лебеденко Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Російська мова 

(5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з 
навчанням українською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника відповідає чинній програмі з російської мови для 5 
класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 
мовою (початок навчання з 1 класу).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76484  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 

Калашник Володимир Олександрович, Жижко Вікторія 
Володимирівна, Шикунов Олександр Анатолійович  

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

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Программа и методика исследований ресурса 

шкворневого узла и узла заделки стойки боковой стены полувагона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма і методика встановлює основні вимоги до послідовності, 
методів і порядку проведення досліджень ресурсу шкворневого вузла.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76485  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшінько Олександр Миколайович, Гненний Олег Миколайович, 

Мямлін Сергій Віталійович  
 
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)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо оцінки та застосування 

вартості життєвого циклу продукції машинобудування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінка життєвого циклу машинобудівної продукції є одним з 
найважливіших етапів постановки продукції на виробництво та 
визначення варіанта конструктивного виконання певного 
промислового виробу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76486  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довганюк Степан Степанович, Шапошник Владислав Юрійович, 
Міщенко Андрій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Типова методика гальмових випробувань 
вантажних вагонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типова методика гальмових випробувань вантажних вагонів 
встановлює загальний методичний порядок проведення випробувань 
вітчизняних і закордонних вантажних вагонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76487  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довганюк Степан Степанович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Калашник Володимир Олександрович, Донев Олександр 
Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Пасажирські вагони. Типова методика 
проведення ударних випробувань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика встановлює основні вимоги до методів проведення 
випробувань на міцність при співударах вагонів пасажирських 
локомотивної тяги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76488  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босий Дмитро Олексійович  
 
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 "Бібліотека функцій для розрахунку систем 
тягового електропостачання" ("iSET module")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бібліотека функцій "iSET module" призначена для використання в 
системах комп'ютерної алгебри MathCAD як посилання, що дозволяє 
розраховувати режимні показники систем тягового електропостачання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76489  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довганюк Степан Степанович, Шапошник Владислав Юрійович, 
Міщенко Андрій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Типова методика гальмових випробувань 
пасажирських вагонів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типова методика гальмових випробувань пасажирських вагонів 
встановлює загальний методичний порядок проведення випробувань 
вітчизняних і закордонних пасажирських вагонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76490  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика проверки целесообразности 
проектирования активной системы подвешивания транспортных 
экипажей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика перевірки доцільності розробки пристроїв 
управління параметрами пружно-дисипативних зв'язків системи 
підвішування транспортних екіпажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76491  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Останіна 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)  Твір наукового характеру "Методика проектування підприємства 
для випуску нової продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика проектування підприємства для випуску нової 
продукції, основу котрої складають сучасні математичні методи. 
Математичний апарат дозволяє установити раціональний об'єм 
випуску продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76492  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухіна Анна 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 "Графічне зображення логотипу 
"FANKZ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений оригінальним 
зображенням слова "FANKZ", котре виконане латиницею, де слово 
"FANKZ" є стилізованим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76493  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Інтегрований 
курс "Література" (польська та зарубіжна). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з угорською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76494  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Інтегрований 
курс "Література" (угорська та зарубіжна). 5 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з угорською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76495  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Інтегрований 
курс "Література" (румунська та зарубіжна). 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з угорською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76496  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

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

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Угорська мова 
для закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською 
мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з угорською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76497  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Харченко Анна Миколаївна, Бубела 
Андрій Володимирович, Чесноков Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 
"Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки 
автомобільних доріг і споруд на них"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки 
автомобільних доріг і споруд на них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76498  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Польська мова 
для закладів загальної середньої освіти з навчанням польською 
мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з угорською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76499  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Румунська мова 
для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською 
мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з угорською мовою навчання. Підручник 
відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76500  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баклан Богдан Володимирович, Пількевич Андрій 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 "WebScriptorium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма у вигляді веб-сервісу з можливістю індексації реферативних 
та бібліографічних даних наукових праць, вчених та установ та 
подальшого пошуку й перегляду цих даних з розрахованою науковою 
метрикою у вигляді цитованості та показників продуктивності 
наукової роботи вітчизняних й зарубіжних вчених, з можливістю 
аналізу їх дослідницького внеску за окремими напрямками науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76501  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Витриховський Андрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Шкала прогнозування раптової серцевої смерті 

(шкала ПРС) або Sudden Death Forecast scale (SDF scale)" ("Шкала 
ПРС (SDF scale)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою розробки та впровадження концепції профілактики та 
лікування фатальних ускладнень у популяції осіб з високим і дуже 
високим серцево-судинним ризиком на підставі оцінки стану 
варіабельності та турбулентності серцевого ритму, величини 
коефіцієнта уповільнення серцевого ритму deceleration capacity та 
довжини інтервалу QT було створено шкалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76502  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Описание создания 
наборных шляп - шляп-конструкторов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В описі зазначено механізм вибору необхідних елементів капелюхів 
(тюлю, полів, аксесуарів) різної форми, кольору, розміру окремо та їх 
комбінування за допомогою спеціальних кріплень, що створює 
неповторний образ жінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76503  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Tower" ("Tower")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю башти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76504  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
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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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Post chaise" ("Post chaise")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю поштової карети з 
кіньми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76505  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Monorail" ("Monorail")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю транспортного засобу 
на одній рейці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76506  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Pistol" ("Pistol")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю пістолета. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76507  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "U - Fidgets. NEW 
YEAR" ("U - Fidgets. NEW YEAR")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшки виконані в різних ракурсах. Деталізація кожної окремої 
моделі виконана у вигляді креслень. Збірка містить ескізи та 
креслення восьми моделей новорічних ялинкових іграшок-прикрас. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76508  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соборова Інга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Сказки Бабы Яги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76509  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Вознюк Андрій Андрійович, 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна, Бичкова Світлана 
Сергіївна, Запотоцький Андрій Петрович, Хабло Оксана Юріївна, 
Чурпіта Ганна Вікторівна, Джужа Анастасія Олександрівна, Єрмаков 
Юрій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
"Відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76510  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Світлана Василівна (Shery Nevskaya)  
 
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 "Віртуальні Світи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про щастя двох людей, які нібито живуть у віртуальному світі, 
але врешті розуміють, що все відбувається насправді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76511  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Світлана Василівна (Shery Nevskaya)  
 
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 "Песенка про муху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комедійна пісня про муху, яка залетіла в салон автомобіля, та 
пригоди, які трапилися на шляху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76512  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Світлана Василівна (Shery Nevskaya)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Забери меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про двох закоханих, які мріють бути разом, проте їм заважають 
безліч незрозумілих сумнівів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76513  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Medakadem Clinica Web" ("Clinica Web")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується в медичній галузі. Дозволяє автоматизувати 
процес роботи реєстраторів, лікарів, лаборантів та обслуговуючого 
персоналу медичного закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76514  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "STRUM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76515  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Why are we alone?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76516  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорій Обертайло (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 "Скепсис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст книги по-армійськи живий та правдивий. Автор передає читачеві 
те, що бачив і пережив. Події реальні, а всі герої мають прототипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76517  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76518  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Я знаю де серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76519  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76520  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76521  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна (Діванагорі)  
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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 "Лавина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76522  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Новорічна - 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76523  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Любий мій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76524  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна (Діванагорі)  
 
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 "Наречена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76525  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна (Діванагорі)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Космос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76526  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вепрєв Ярослав Єгорович  
 
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 "Описание 

тренинговой трансформационной игры "Вкусняшки - To cook 
healthy" ("Вкусняшки ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описано правила гри для дітей та дорослих. Метою гри є 
складання різноманітних рецептів з корисних складових для 
збалансованого здорового харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76527  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Олександр Володимирович, Гололобова Юлія 
Олексіївна  
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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 "Програмне забезпечення Parking UA" 
("Parking UA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оновлений мобільний додаток "Parking UA" для оплати паркування 
на муніципальних паркових КП "Київтранспарксервіс" з 
інтегрованою платформою цифрових гаманців Masterpass, що 
дозволяє в режимі реального часу обрати місце парковки та оплатити 
паркування у столиці в один клік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76528  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Анжеліка Володимирівна, Залюбовський Ярослав 
Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система домашньої автоматизації та 
віддаленого моніторингу ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена система домашньої автоматизації та віддаленого 
моніторингу ресурсів дозволяє контролювати показники 
мікроклімату та освітленості в приміщенні, виконувати автоматичне 
керування обладнанням та таким чином оптимізувати процес 
споживання електроенергії та води. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76529  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим Володимирович, Кусій Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ 
ТРАНЗАКЦІЇ" 

 
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 "B-TMS Monitoring"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серверний додаток для Windows для моніторингу стану POS 
терміналів по локальній та Інтернет мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76530  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Филипенко Олена Михайлівна, Дядюк Марина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування цінової політики підприємств 
роздрібної торгівлі продовольчими товарами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність процесу формування цінової 
політики підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами, 
передбачає формування й реалізацію цілей і завдань підприємств в 
сфері ціноутворення за кожним сегментом ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76531  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика комплексної оцінки ефективності стратегії 
адаптації підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст та послідовність комплексної оцінки 
ефективності стратегії адаптації підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76532  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубков Сергій Олександрович, Колесник Аліна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика вибору стратегій зростання торговельних 
мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає побудову матриці вибору базових стратегій 
зростання на основі вибору ціннісних пріоритетів діяльності 
торговельних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76533  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення базової стратегії управління 
стійким розвитком роздрібного торговельного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає вирішення завдань та вибір оптимальної 
стратегії з метою забезпечення довгострокового зростання 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76534  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглова Олена Анатоліївна, Сукачова-Труніна Сніжана 
Миколаївна, Зубков Сергій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика комплексного оцінювання фінансово-
економічної безпеки підприємств торгівлі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика базується на засадах комплексної оцінки та містить систему 
показників, сформовану з огляду на інтереси ключових стейкхолдерів 
та дотриманням критеріїв платоспроможності, фінансової стійкості та 
ефективності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76535  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дядюк Марина Анатоліївна, Филипенко Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з управління операційно-
фінансовими ризиками підприємств торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для проведення моніторингу 
величини операційно-фінансового ризику підприємств торгівлі на 
основі розрахунково-аналітичного методу та з використанням 
технологї ситуаційного аналізу забезпечити підприємству здатність 
попереджувати або мінімізувати ризики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76536  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Вибір програмного комплексу для управління 
торговельним підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено критерії вибору програмного комплексу для управлінння 
підприємством торгівлі, що дозволить підняти ефективність 
управління підприємством, збільшити обсяги продажів, підвищити 
прибутковість.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76537  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки стану системи управління стійким 
розвитком підприємств торговельної сфери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спираючись на дану методику, аргументовано визначено класи 
стійкості за локальними складовими та на основі запропонованого 
інтегрального показника встановлено рівень стійкості розвитку 
торговельних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76538  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-сторінка "Сайт фотостудії Пандора" 
("Сайт фотостудії Пандора")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прийому замовлень і відображення 
контенту з повним пакетом послуг студії - фотостудії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76539  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій Олексійович  
 
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 "DHFS Recovery"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для відновлення втраченого відео DVR  
сімейства Dahua. Використовується в сфері відновлення даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76540  
 
Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій 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 "Android Data Recovery" ("ADR512")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для пошуку та відображення усіх можливих 
SQLite записів з образу пристрою, що працює під керуванням OC 
Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76541  
 
Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій 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 "Raw Universal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для читання жорстких дисків, флеш-карт, 
файлобразів. Програма відновлює справні файли певних типів: фото 
та малюнки, відео, документи, архіви, інші файли.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76542  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  СТАРЛАЙН СОЛЮШНС ТОВ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76543  
 
Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  David Kogan (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 "Нас двое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76544  
 
Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  David Kogan (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 "Більше ніколи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76545  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінаюк Сергій Юрійович  
 
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)  Науковий твір "3DA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76546  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для дигестора- 
мінералізатора, який програмується"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76547  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для парового 
дистилятора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76548  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Владислав Анатолійович, Дикань Сергій Антонович  
 
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 "Безпека життєдіяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смирнов В.А. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / 
В.А. Смирнов, С.А. Дикань. - К. : Кафедра, 2012. - 304 с. 

 
Анотація   

Посібник є оригінальним виданням, матеріал якого поданий у вигляді 
нелінійного перформативного тексту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76549  
 
Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Комплексна оцінка якості в 

автотранспортному підприємстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки якості в 
автотранспортному підприємстві, що припускає зіставлення 
споживчої оцінки якості автотранспортних послуг з оцінкою якості 
процесів її формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76550  
 
Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голеско Ірина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Проблеми оцінки 

нематеріальних активів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінка нематеріальних активів залежить від можливості їх 
ідентифікації, найточнішої оцінки майбутніх економічних вигод, які 
генерує об'єкт.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76551  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Елементи шліцьового 
з'єднання у середовищі автоматизованого проектування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується 
параметричний підхід до побудови 3D-моделей вала з шліцьовою 
ділянкою та втулки з отвором з шліцами в пакеті Autodesk Inventor із 
застосуванням "оболонки вала з шліцьовою ділянкою" та "оболонки 
отвору з шліцами".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76552  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "Етюди життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76553  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижняк Анатолій Михайлович, Нарижняк Ростислав Анатолієвич, 
Ляшенко Наталія Анатолієвна  

 
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 "Контр-примеры к доказательству гипотез Э. Била,    
П. Ферма. Теорема "О связности формы и количества в естественном 
пространстве"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Знайдені рівності для 10-ти "Піфагорних трійок", що мають показник 
ступеня x, y, z більше 2, який виводить рішення за межі порядку 
рекурсивної функції натурального ряду і нумерації його рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76554  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикий Віталій 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 "Дикий тур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76555  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насінский Микола Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис "Бітфьюрі. Початок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця історія починається в 2009 році. Фільм показує дві паралельні 
історії, які час від часу перетинаються, та хід подій, структурований 
під жанр Тарантіно. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76556  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленнями "Передпроектна пропозиція. Проект 

православного храму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будівля являє собою однокупольний храм. Композиційна схема храму - 
центрична, для рівнозначного сприймання фасадів з усіх боків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76557  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музики та пісень "Начало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76558  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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 "Актриса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76559  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодний Володимир Володимирович, Світельський Владислав 
Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-орієнтована інформаційна технологія 
автоматизації формування електронних листів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма допомагає швидко та легко формувати нові електронні 
листи, застосовуючи готові підказки для користувача. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76560  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоя Зведрис (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)  Розповідь "Репетиция"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Провінційний театр готує прем'єру п'єси В. Шекспіра під 
керівництвом всесвітньо відомого режисера, який зголосився 
подаруввати рідному місту видатне видовище. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76561  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Юлія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Арт-календарь "Красивое 

планирование"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Арт-календар і робота з ним допоможуть будувати цілі, генерувати 
ідеї, побачити нові горизонти, вийти за рамки і тримати в фокусі свою 
мрію. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76562  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Владислав Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень "Филин ГОРДИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - це збірка зображень вигаданого казкового персонажа пугача 
Гордика, який рятує людей і чинить добрі справи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76563  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янчук Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Колір світла - як важливий аспект 

при виборі джерела освітлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі висвітлюється необхідність врахування побажань споживача 
при створенні продукту, а також необхідність моніторингу ринку 
світлодіодної продукції задля вчасного та вдалого вдосконалення 
асортиментного ряду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76564  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемма Марк Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Набір карток до гри "Настольная карточная игра "Mana Addicts"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра містить набір карток до гри. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76565  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемма Марк Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис правил гри "Настольная карточная игра "Mana Addicts"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис правил гри містить опис гри, об'єктивну модель гри, 
функціональну специфіку гри, монетизацію та базу знань гри. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76566  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалар Олег 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум з педагогіки та 
педагогіки спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику міститься матеріал для закріплення знань студентів 
факультету фізичного виховання та спорту за напрямком підготовки 
"Спорт" з педагогіки та педагогіки спорту, а також формування 
практичних навичок та вмінь з навчання та виховання в галузі 
фізичної культури, організації педагогічної діяльності в спорті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76567  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалар Олег Григорович  
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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 "Практикум з педагогіки фізичного 
виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику міститься матеріал для закріплення знань студентів 
факультету фізичного виховання та спорту за напрямком підготовки 
"Фізичне виховання" з педагогіки фізичного виховання, а також 
формування фізичних навичок та вмінь з педагогіки фізичного 
виховання, а також формування фізичних навичок та вмінь з 
формування колективу та моральності учнів у процесі занять 
фізичною культурою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76568  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалар Олег 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум з психології спорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику міститься матеріал для закріплення знань студентів 
факультету фізичного виховання та спорту за напрямком підготовки 
"Спорт" з психології спорту, а також формування практичних 
навичок та вмінь діагностики психічних процесів, станів та 
властивостей особистості юних спортсменів і тренера. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76569  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалар Олег 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум з психології фізичного 
виховання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику міститься матеріал для закріплення знань студентів 
факультету фізичного виховання та спорту за напрямком підготовки 
"Фізичне виховання" з психології фізичного виховання, а також 
формування практичних навичок та вмінь діагностики психічних 
процесів, станів та властивостей особистості учнів і вчителя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76570  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патика Микола Володимирович, 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Системна оцінка дії геномів на динаміку змін 
поліморфізмів прокаріот ґрунту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76571  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Положенець Віктор Михайлович, 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Удосконалення оптимальних технологій зимового 
зберігання топінамбура в умовах полісся України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76572  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немерицька Людмила Вікторівна, Журавська Інна Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Вплив біопрепаратів на динаміку змін чисельності 
фітонематод та мікробного угрупування ризосфери картоплі у системі 
рослина - ґрунт - мікроорганізми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76573  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мась Оксана Миколаївна  
 
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 "Парк Мінаретів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 8 творів та являє собою збірку малюнків та 
ескізів твору архітектури та садово-паркового мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76574  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мась Оксана Миколаївна  
 
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 "Морський Стоунхендж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 19 творів та являє собою збірку малюнків та 
ескізів твору архітектури та скульптур у формі кубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76575  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхін Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник зображень "Ведмедик Ферко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник зображень "Ведмедик Ферко" - солодкий дитячий символ 
Закарпаття. Це непосидючий ведмедик, справжній мандрівник та 
шукач пригод, який обожнює ігри та подорожі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76576  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матієвський Володимир 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)  Стаття "Практичний досвід оптимізації праці викладача при 
використанні системи Moodle при викладанні статистики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76577  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганюк Анастасія Вікторівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель ширми "Яскрава 
геометрія" у стилі Мондріана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76578  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустянська Олена Миколаївна  
 
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 "Дедсад № 6. Ироническая комедия в четырёх действиях" 
("Дедсад № 6")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор в творі зображає пенсіонерів в будинку пристарілих, які живуть 
повноцінним життям і намагаються всілякими способами уникнути 
самотності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76579  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок Анастасія Вікторівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель комплексу об'єктів 
"Косий вузол" на базі лави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76580  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель крісла "Калла"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

350 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76581  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "План 
реорганізації публічного акціонерного товариства шляхом перетворення 
у товариство з обмеженою відповідальністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

План реорганізації ПАТ шляхом перетворення у ТОВ складається із 
розділів, що передбачають механізм (алгоритм) здійснення вказаної 
реорганізації із зазначенням повноважень комісії з припинення 
(реорганізації) ПАТ або ліквідатора ПАТ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76582  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будниченко Валерій Борисович, Подпіснов Владислав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 "ПРОЕКТ 
Технічне завдання на розроблення та виготовлення тролейбуса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено рекомендації щодо розробки технічного завдання на 
розроблення та виготовлення тролейбуса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76583  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Віталій Пилипович, Болбот Ігор Михайлович, Лендєл Тарас 
Іванович  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

351 

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 "Вейвлет-аналіз в 
фітометрії рослин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання вейвлет-аналізу, як засобу безкоштовного отримання 
інформації, дозволить оцінювати ріст та стан рослин в теплиці і 
прогнозувати їх розвиток завдяки математичним перетворенням, що 
закладені в його основу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76584  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович, Димко Роман 

Олександрович  
 
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 "Органічне 

виробництво курятини в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Органік - це ціла філософія по збереженню навколишнього 
середовища, гуманного поводження з тваринами і охорони здоров'я 
дітей та дорослих, в гармонії з природою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76585  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Віталій Пилипович, Дудник Алла Олексіївна, Лендєл Тарас 

Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Особливості автоматизації у спорудах закритого 

ґрунту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечення ефективності технології в овочівництві закритого 
ґрунту тісно пов'язане з вирішенням проблеми продовольчої        
безпеки країни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76586  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шворов Сергій Андрійович, Комарчук Дмитро Сергійович, Лукін 

Володимир Євгенович  
 
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 "Метод 

планування маршрутів руху безпілотної збиральної техніки із 
застосуванням безпілотних літальних апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку "точного 
землеробства", показано, що на даний час як за кордоном, так і в 
нашій державі активно ведуться роботи по створенню і 
впровадженню "безпілотних" тракторів та комбайнів для 
сільськогосподарського виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76587  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заблодський Микола Миколайович, Жильцов Андрій 
Володимирович, Мірських Георгій Олександрович  

 
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)  Навальний посібник "Основи електромеханіки і теорії електричних 
машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику розглядаються фізичні основи та наводяться базові 
відомості з моделювання електромеханічних перетворювачів енергії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76588  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Миколайович, Рибалко Юлія Володимирівна, 
Міняйло Анатолій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Підручник "Агроекологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано розвиток етапів становлення агроекології в світі і в 
Україні, висвітлено головні її завдання і методологію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76589  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Олександр Анатолійович, Колосок Ігор Олександрович, 
Аврамчук Лідія Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Методи активізації навчання студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито теоретико-психологічні аспекти методів 
активізації навчання студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76590  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Віталій Пилипович, Болбот Ігор Михайлович, Лендєл Тарас 
Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

354 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мобільні роботи фітомоніторингу в теплицях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечення технологічних умов для розвитку рослин у 
культиваційних спорудах базується на створенні мікроклімату, який 
створює технологічне обладнання - опалювальне, вентиляційне, 
поливне, для удобрювання живильними речовинами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76591  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Ніколаєнко Микола 
Станіславович  

 
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 "Алгоритм 
оцінювання ступеня вагомості екологічних ризиків на переробних 
підприємствах АПК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм може бути використаний при реалізації програм 
екологічного менеджменту, у тому числі на підприємствах харчової 
промисловості, зокрема на підприємствах з вироблення м'яса та 
м'ясопродуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76592  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Олена Валеріївна, Лещенко Олександра Юріївна  
 
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 "Використання 
нанопрепаратів у вирішенні проблем збереження зелених насаджень 
урболандшафтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
За умов зростання техногенного впливу урбанізованого середовища на 
мешканців міст збереження та відтворення зелених насаджень є 
пріорітетним завданням сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76593  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Віталій Пилипович, Болбот Ігор Михайлович  
 
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 "Орієнтація 

мобільного робота в просторі теплиці за допомогою імовірнісних 
автоматів та стимулюючого навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто метод вирішення задачі орієнтування мобільного робота 
за допомогою імовірнісних автоматів. Опрацьована теоретична 
складова імовірнісних автоматів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76594  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Миколайович, Міняйло Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні рекомендації "Рекомендації з системи екологічної оцінки 

ентомологічного біорізноманіття комах-хортобіонтів в агроценозах 
різних грунтово кліматичних зонах України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено екологічно обґрунтовану систему заходів щодо збереження 
фауністичного та ботанічного біорізноманіття агроландшафтів 
лісостепу України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76595  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
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 "Органічне 
вирощування птиці - втілення вимог ЄС щодо добробуту тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наводиться порівняльна характеристика органічного та традиційного 
утримання промислової птиці. Висвітлені основні захворювання 
птиці, які виникають внаслідок неправильного утримання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76596  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Віталій Пилипович, Болбот Ігор Михайлович  
 
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 "Оптимізація 
енергоефективності мобільного робота"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналіз факторів, що впливають на витрату ресурсу акумуляторної 
батареї мобільного робота для фітомоніторингу рослин в теплиці та 
використання методу варіаційного числення для оптимізації 
споживання енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76597  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
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 "Мікробіологічне 
та санітарно-гігієнічне значення еубіозу кишечнику продуктивних 
тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналітичний огляд сучасного стану проблеми дисбактеріозів 
тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76598  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Крижова Юлія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Технологія м'ясних консервів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано вимоги до сировини, асортимент та технологію 
виробництва. Викладено методики виконання технологічних 
розрахунків у курсовому та дипломному проектуванні консервних 
виробництв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76599  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шворов Сергій Андрійович  
 
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 "Метод 
планування робіт по збору врожаю безпілотними комбайнами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі запропоновано підхід та метод оптимального планування 
робіт для безпілотної збиральної техніки щодо збирання врожаю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76600  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародуб Микола Федорович, Шворов Сергій Андрійович, Комарчук 
Дмитро Сергійович, Лукін Володимир Євгенович  

 
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 "Розробка 
високоефективної технології отримання біогазу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження є розробка інноваційної високоефективної 
біогазової технології щодо підготовки вхідних субстратів та 
оптимального дозування спеціальних домішок для отримання 
максимальних об'ємів біогазу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76601  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Слободянюк Наталія 
Михайлівна, Леонова Богдана Ігорівна, Крижова Юлія Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику висвітлені проблеми сучасного стану м'ясної 
промисловості України, розглянуто основні властивості речовин, які 
входять до складу сировини та готової продукції, а також 
закономірності проходження процесів з їх використанням на усіх 
стадіях виробничого циклу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76602  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Особливості 
отримання асептичної культури багатовікового дерева Tilia cordata 
Mill. "Липи Т.Г. Шевченка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтована актуальність мікрокронального розмноження 
історично цінних багатовікових дерев.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76603  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана Юріївна  
 
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 "Біотехнологічні 

аспекти розмноження великовікового дерева Дуба Максима Залізняка 
в умовах in vitro"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надзвичайно цінною пам'яткою української природи та культурного 
надбання є унікальний екземпляр - Дуб Максима Залізняка, який 
потребує значної уваги від наукової спільноти в питанні його 
збереження та лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76604  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана Юріївна  
 
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 науквого характеру "Прямий 

органогенез Populus tremula L. з різних типів експлантів in vitro"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено особливості індукції прямої регенерації тканин P. tremula 
залежно від генотипу, типу експланту та умов культивування іn vitro. 
З'ясовано шляхи реалізації морфогенетичного потенціалу 
мікропагонів P. tremula. Розроблено підходи до мікроклонального 
розмноження осики зеленокорої форми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76605  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана Юріївна  
 
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 "Біотехнологічні 
аспекти адаптації рослин-регенерантів Populus tremula L. до умов 
закритого і відкритого ґрунту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику адаптації рослин-регенерантів  Populus tremula 
L. зеленокорої форми до умов in vitro та in vivo. Встановлено 
оптимальні складові та вологість субстрату для адаптації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76606  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Особливості 
виготовлення мазків крові птиці та їх фарбування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У здорових тварин має місце постійність фізико-хімічного і 
морфологічного складу крові, тому дослідження крові має велике 
діагностичне значення і разом з іншими клінічними дослідженнями 
дає можливість виявити приховані зміни у тканинах, органах та їх 
системах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76607  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Григорій Васильович  
 
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 "Дослідження 

змішаного впливу Т-2 токсину і зеараленону на організм курчат-
бройлерів та при застосувнні сорбційних препаратів (другий етап 
дослідження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю інтенсивного тваринництва і кормовиробництва є 
проблема мікотоксинів, що являють собою як економічну, так і 
екологічну небезпеку. Види і концентрація мікотоксинів у зерні 
щороку змінюються, що обумовлено погодніми умовами та іншими 
екологічними факторами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76608  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Григорій Васильович  
 
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 "Дослідження 

змішаного Т-2 і зеараленотоксикозу курчат-бройлерів і застосування 
сорбційних препаратів (перший етап дослідження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблема поширення мікотоксинів у світі, їх негативний вплив на 
якість кормів та розробка ефективної системи боротьби з 
мікотоксинами є надзвичайно актуальною та не вирішеною досі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76609  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Наталія Анатоліївна, Гнатюк Лілія Романівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель крісла "Мондріан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76610  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович (Антон Вершинін)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Только поверь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня з текстом "Только поверь" у жанрі поп-музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76611  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нездименко Віталій Валерійович, Нездименко Владислав 

Віталійович, Левчук Юлія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-освітній твір "Тороїдальна база даних гомеопатичних 

препаратів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована оптимізація підбору гомеопатичних препаратів для 
використання їх у діагностиці, лікуванні, реабілітації пацієнтів, а 
також для створення комп'ютерних програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76612  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Владислав Григорович  
 
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 "Технологічна 
інструкція 12.0 % 0.3 %-го світлого нефільтрованого 
непастеризованого неосвітленого пива під назвою "Світле 
ГЛУХОМАНЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У технологічній інструкції зазначаються умови виробництва 12.0 % +/- 
0.3 %-го світлого нефільтрованого непастеризованого неосвітленого 
пива під назвою "Світле ГЛУХОМАНЬ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76613  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Владислав Григорович  
 
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 "Технологічна 

інструкція 13.0 %-го темного нефільтрованого непастеризованого 
неосвітленого пива під назвою "Темне ГЛУХОМАНЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У технологічній інструкції зазначаються умови виробництва 13.0 %-го 
темного нефільтрованого непастеризованого неосвітленого пива під 
назвою "Темне ГЛУХОМАНЬ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76614  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Владислав Григорович  
 
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 "Технологічна 

інструкція 13.0 %-го темного нефільтрованого непастеризованого 
неосвітленого пива під назвою "ГЛУХОМАНЬ-Медове"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У технологічній інструкції зазначаються умови виробництва 13.0 %-
го світлого нефільтрованого непастеризованого неосвітленого пива 
під назвою "ГЛУХОМАНЬ-Медове"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76615  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Гімн Нової України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей текст саме у вигляді гімну, тобто державної символіки України, є 
мирною програмою гармонійного розвитку нашої держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76616  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Віталій Сергійович, Шульга Роман Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, план, літературний письмовий твір наукового характеру, 
ескіз, Складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка планів, креслень, ескізів, наукових літературних творів 
"Ескізний проект реставрації флігеля та пристосування внутрішнього 
дворового простору під сучасні умови Національного музею мистецтв 
імені Богдана та Варвари Ханенків, за адресою вул. Терещенківська 
15 (Б), м. Київ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізний проект створений задля забезпечення реставраційних та 
будівельних робіт на території Національного музею імені Богдана та 
Варвари Ханенків, що мають привести до покращення умов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76617  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осауленко Олег Анатолійович, Самодін Артем Володимирович, 
Симчук Анатолій Степанович, Степанов Олег Станіславович, 
Степанова Ганна Миколаївна, Сухомлин Юлія Володимирівна, 
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)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Слідчі 
(розшукові) дії у кримінальному провадженні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальні матеріали посібника включають в себе чотири теми з 
дисципліни "Кримінальний процес", які висвітлюють ключові 
теоретичні поняття та категорії дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76618  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Програма соціально-психологічного тренінгу "Оптимізація 
контактів батьків із дітьми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма адресована фахівцям у галузі практичної психології - 
психологам, психотерапевтам, а також студентам психологічних 
факультетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76619  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Наративна тренінгова програма особистісного зростання "Мереживо 
історій власного життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська наративна тренінгова програма особистісного зростання 
"Мереживо історій власного життя" адресована фахівцям у галузі 
практичної психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76620  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Тренінгова програма нормалізації харчової поведінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська програма тренінгу нармалізації харчової поведінки 
адресована фахівцям у галузі практичної психології -  психологам, 
психотерапевтам, а також студентам психологічних факультетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76621  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Прийоми технології при вирощуванні огірка на шпалері для 
отримання максимальної врожайності та покращення якості плодів 
огірка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі досліджені наступні питання: підібрані 
високоврожайні, адаптовані до умов, сорти і гібриди за розміщення 
рослин на шпалері.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76622  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янін Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Проектування позацентрово-стиснутих двотаврових сталевих колон 
за допомогою комп'ютерної програми у системі MATHCAD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика визначення розмірів поперечного перерізу 
позацентрово-стиснутої сталевої колони, що має складений зварений 
перетин з 3-х листів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76623  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Ксенія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сонце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76624  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорук Павло Михайлович, Хрущ Ніла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методологія і 

організація наукових досліджень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методологія і організація наукових досліджень : 
навч. посіб. / Григорук П.М., Хрущ Н.А. - К. : Видавничий дім "Кондор", 
2017. - 206 с. 

 
Анотація   

Представлені теоретичні засади методології та організації науково-
дослідної діяльності, наведено практичні рекомендації щодо 
підготовки та представлення результатів досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76625  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрущ Ніла Анатоліївна, Форкун Ірина Валеріївна, Гордєєва 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
казначейської справи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хрущ Н.А., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Основи 
казначейської справи. 4-те видання, виправлене та доповнене : 
навчальний посібник / Хрущ Н.А., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. - К. : 
Видавничий дім "Кондор", 2017. - 500 с. 

 
Анотація   

В роботі висвітлено організаційно-правові засади функціонування 
казначейської системи України, розкрито порядок казначейського 
обслуговування державного та місцевих бюджетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76626  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Албул Володимир 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)  Вірш "Чудова мить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой живе спогадами за тими днями, коли вперше зустрів 
дівчину, що припала до його серця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76627  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Дитя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений найдорожчому почуттю батька - любові до своєї 
дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76628  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я буду помнить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про кохання. Виконується російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76629  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Целовались и плакали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Музичний твір про кохання. Текст пісні написаний російською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76630  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я не знаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, що життя без коханої людини не має сенсу, світ меркне 
навкруги. Твір виконується російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76631  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Володимир Андрійович, Валецька Оксана Вікторівна, 
Повх Ольга Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Поліська дослідна станція Національного наукового центру 
"Інститут ґрунтознавства та агрохімії" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Виробництво органічних ферментових добрив та їх 
застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур 
(науково-практичні рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виробництво органічних ферментових добрив та їх 
застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур : 
науково-практичні рекомендації / за заг. ред. В.А. Гаврилюка. - 
Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. - 60 с. 

 
Анотація   

На підставі проведеного аналізу розглянуто основні проблеми 
застосування місцевих сировинних ресурсів з метою виготовлення 
органічних добрив. Наведена агрохімічна характеристика місцевої 
сировини, а також зазначена сучасна інформація щодо методів її 
переробки. Доведено ефективність заміни традиційних видів 
органічних добрив ферментованими, на основі курячого посліду та 
мулу ставків, в умовах Західного Полісся України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76632  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Тетяна Дмитрівна, Кузь Володимир Григорович, Іщенко 
Людмила Валентинівна, Гаврилюк Світлана Миколаївна, Залізняк 
Алла Миколаївна, Поліщук Олена Василівна, Попиченко Світлана 
Сергіївна, Скрипник Неля Іванівна, Бутенко Ольга Григорівна, 
Кушнір Валентина 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)  Колективна монографія "Психолого-педагогічний супровід 
формування особистості дошкільника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія є спробою узагальнити досягнення наукового колективу 
кафедри дошкільної освіти за окремими напрямками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76633  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стойка Віталій Олександрович, Стойка Сергій Олександрович, 
Курмаєв Петро Юрійович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Організаційно-економічні основи активізації енергоощадних 
технологій у закладах освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто окремі аспекти функціонування ринку енергетичних 
ресурсів в Україні. Запропоновано організаційно-економічний 
механізм підвищення енергоефективності та рівня енергозбереження у 
закладах освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76634  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробишева Марина Віталіївна  
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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 "Метафорические ассоциативные карты 
"Драгоценности во мне - драгоценности во вне"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено концепцію використання карт в консультації, а 
також особистій і груповій терапії, образів каменів і додаткових фраз, 
як метафор індивідуальності особистості і відносин з навколишнім 
світом і самим собою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76635  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білошкурська Наталія Володимирівна, Білошкурський Микола 
Васильович, Чвертко Людмила Андріївна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Influence of the security market condition on the 
collective investment development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудовано моделі залежності сукупності вартості активів 
вітчизняних інститутів спільного інвестування та недержавних 
пенсійних фондів від обсягів емісії акцій, інвестиційних сертифікатів 
інвестиційних фондів, торгів облігаціями України та облігаціями 
місцевих позик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76636  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Катерина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку спектра бурильної 
колони" ("RangeDrillString")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку частотного спектра коливань 
бурильної колони (БК). Математична модель, закладена для 
отримання чисельних значень власних частот БК, побудована на 
хвильовій теорії пружних коливань та крайових умовах секцій БК. 
Програма складена у середовищі символьної математики Maple.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76637  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Людмила Сергіївна, Лактіонова Ольга Юхимівна, 
Календжян Сергій Оганович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Финансовый аутсорсинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкриваються інноваційні методи управління 
підприємствами на умовах аутсорсингу, вплив нових інформацій, 
телекомунікаційних та інших технологій на теорію фінансів суб'єктів 
господарювання, застосування світового досвіду надання 
аутсорсингових послуг в сфері обліку і функцій фінансів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76638  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рада Царицина (псевдонім)  
 
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)  Музичний альбом "Юпітер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Солнце в твоих глазах", "Я скажу тебе "Да", 
"Пробуждение", "Утро", "Хрустальные сны", "В капле целый мир", 
"Калейдоскоп", "Вардо", "Юпитер".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76639  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Людмила Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАВЛІВСЬКИЙ 

ПИВЗАВОД" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Напої 

алкогольні "Павлівський пивний дар". Технічні умови ТУ У 11.0-
31979915-001:2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Умови розповсюджуються на алкогольні напої, що виробляються 
шляхом купажування (змішування) дистиляту, отриманого 
двократною відгонкою суміші пива та спирту етилогово 
ректифікованого та води питної підготовленої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76640  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Бейкер (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 "Ідеальна пастка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76641  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діброва Наталія (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий літературний твір для дітей дошкільного та молодшого 

віку "Казки - перевертні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76642  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руна Райдо, Runa Raydo (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-містерія "Две реки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман про любов і дружбу, про ненавість та зраду, про життя і життєві 
випробування, про долі і збіги, таємниці Всесвіту і таїнства 
повсякденного буття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76643  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко 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)  Стаття "Процеси дієслівної метафоризації в українській мові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко Тетяна. Процеси дієслівної метафоризації в 
українській мові // Теоретична і дидактична філологія. - 2014. - 
Випуск 18. - с. 204-208. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано метафоризацію дієслів у розмовному 
мовленні на позначення видів діяльності; розглянуто основні види 
виникнення метафоричних значень дієслів; установлення динамічних 
процесів в арго і віддзеркалення  їх у мові кримінального світу; 
з'ясовано взаємодію та перехід арготизмів в усне розмовне 
літературне мовлення, мову засобів масової інформації, а також 
художню літературу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76644  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко 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)  Стаття "Тематика жаргонної лексики в мові періодичної преси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко Тетяна. Тематика жаргонної лексики в 
мові періодичної преси // Теоретична і дидактична філологія. - 2014. - 
Випуск 17. - с. 340-350. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано темактику, лексико-граматичні та 
функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в мові засобів 
масової інформації на структурно-семантичному рівні; простежено 
шляхи входження жаргонної лексики до системи сучасної української 
мови; проаналізовано експресивно-емоційний потенціал стилістично 
зниженої лексики в сучасному газетно-публіцистичному дискурсі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76645  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильтій Максим Вікторович (Dual), 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 
"DualMultiball"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76646  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген Олександрович (Жека Київський)  
 
Повне ім'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 "Меч карающий"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман включає 18 глав та епілог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76647  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген Олександрович (Жека Киевский)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Поема "Старик и молодой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76648  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген 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)  Вірш "Лишены..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76649  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Посібник "АВТОРСКИЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ 
"КЛАССИКА В СОВЕРШЕНСТВЕ" ("КЛАССИКА В СОВЕРШЕНСТВЕ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис авторського методу нарощування вій, 
правила формування пучків та модулювання по типу ока, варіанти та 
послідовність кріплення вій. В творі наведені застереження, 
протипоказання та опис матеріалів, які використовуються 
лешмейкером - майстром-стилістом по нарощуванню вій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76650  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Савенко Вячеслав Якович, Бондаренко 
Людмила Петрівна, Бубела Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Удосконалення методів майнової 
оцінки на основі математичного та числового моделювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76651  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочковський Віталій 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 "Математична модель алгоритму керування 
автомобіля із гібридною силовою установкою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена модель для розрахунків щодо обґрунтування загальних 
вимог до електричних, механічних та теплових агрегатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76652  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
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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 "Agnus Dei"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76653  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Диво-винахiд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76654  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Олександра Геннадіївна, Майгер Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "V ТЕВЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76655  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 
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 "Час"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76656  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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 "Думаю про тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76657  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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 "Досвід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76658  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76659  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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 "Змія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76660  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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 "Гало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76661  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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 "Я і так одна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76662  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
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 "Випустили з лап"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76663  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Редактор баз 
даних сигналів SignalEditor" ("SignalEditor")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"SignalEditor" - інструментальне програмне забезпечення, що 
використовується для роботи з базами даних описувачів сигналів 
АСУ ТП. Користувач має можливість як на створення власної 
класифікації описувачів, так і на використання існуючої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76664  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Світлана Володимирівна, Пархоменко Ольга Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Композиція 

Циклу телепередач "Києвотека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі відображено Київ у художніх творах. Ось тут знімалося кіно, а 
про цей куточок згадував поет, саме цей краєвид залишився на 
відомому полотні... Як було, як стало.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76665  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Анатолій Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис винаходу з ілюстраціями "Вентилятор с солнечной батареей на 

лопостях и ротативным электродвигателем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор винайшов пляжний вентилятор, який не потребує батареї, так 
як сонячна батарея і ротативний електродвигун знаходяться на 
лопастях вентилятора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76666  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навальна Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Нові функціональні вияви жаргонізмів у мові української 

періодики на початку ХХІ ст."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навальна М.І. Нові функціональні вияви 

жаргонізмів у мові української періодики на початку ХХІ ст. // 
Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. - 2015. - 18 (1). -    
С. 79-88. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76667  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Дифузні процеси в лексиці української мови (на прикладі 
варваризмів мас-медійних текстів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навальна М.І. Дифузні процеси в лексиці 
української мови (на прикладі варваризмів мас-медійних текстів) // 
Лінгвістичні студії. - 2015. - № 3. - С. 118. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано слова та словосполуки, запозичення із інших 
мов, що активно вживаються в мові сучасної української періодики в 
різному написанні латиницею та кирилицею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76668  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Науково-технічна термінологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навальна М. Науково-технічна термінологія. 
Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності 
"Документознавство") / Марина Навальна. - Переяслав-Хмельницький : 
"Видавництво КСВ". - 2013. - 84 с. 

 
Анотація   

Посібник знайомить студентів з основами науково-технічної 
термінології, етапами становлення цих лексичних одиниць, підходами 
до їх впорядкування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76669  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Функціонально-стилістична характеристика жаргонної 
лексики в мові сучасної української періодики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко Т.М. Функціонально-стилістична 
характеристика жаргонної лексики в мові сучасної української 
періодики // Молодий вчений. - 2014.- № 12 (15). - С. - 229. 

 
Анотація   

Проаналізовано функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики 
на матеріалі українських засобів масової інформації. Розглянуто 
характерні тенденції до широкого використання жаргонізмів у мові 
сучасної преси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76670  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Трилогія "Війна" - З нами Бог та 
автомат Калашникова" ("Війна"-1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76671  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Трилогія "Війна" - Путлер Капут" 
("Війна" - 3")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76672  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Трилогія "Війна" - "I fuck the war" 
("Війна" - 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76673  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суприган Олена Іванівна, Гребінь Максим Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія для формування 

рекомендацій при управлінні персоналом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, яка реалізована на мові 
програмування С#, для оцінювання якості роботи працівників та 
надання рекомендацій щодо подальших кадрових рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76674  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротков Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, ілюстрація, креслення, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів з ілюстраціями та кресленнями "Дизайн-проект 

грузинского ресторана "ONE GOGI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений проект містить дизайн-проект грузинського ресторану 
з елементами фірмового стилю. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76675  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепіковський Андрій Валерійович, Ковалев Володимир 

Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дводіапазонний трекер рухомих цілей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначення програми - багатоканальний супровід поодиноких та 
групових цілей, пасивна дальнометрія, прогнозування траєкторії 
цілей, а також визначення моменту входу цілей в зону ураження 
обраним типом озброєння. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76676  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович, Злепко Сергій Макарович, Азархов 
Олександр Юрійович, Федосова Ірина Василівна, Кривоносов Валерій 
Валерійович, Борякін 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 "Діагностика аварійних режимів мережі і 
захист рентгенівського комп'ютерного томографа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для здійснення захисту рентгенівського 
комп'ютерного томографа від несанкціонованих відключень і 
провалів напруги в мережі живлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76677  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович, Кривоносов Валерій Валерійович, 
Борякін Андрій 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 "Контроль, діагностика ізоляції провідним, 
непровідним пилами, зволоження та природного старіння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для здійснення захисту медичного обладнання, що 
працює в умовах мінливої вологості, запилення провідним та 
непровідним пилом і забезпечує захист від підключення обладнання 
до мережі живлення, якщо за рахунок природного старіння ізоляції 
величина опору ізоляції знизилася нижче 0,5 мОм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76678  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катріченко Ксенія Олександрівна, Кривуц Світлана Василівна, 

Бондаренко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комплект графічних зображень "Дизайн піктограм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Піктограми розроблені для візуалізації інформації, необхідної при 
розробці дизайну офісного простору. Представлені стандартні розміри 
та габарити розміщення обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76679  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротков Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

фотографічний твір, ілюстрація, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів з ілюстраціями "Элементы оформления декора и 

фирменного стиля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка елементів оформлення декору та фірмового стилю створені для 
грузинського ресторану "ONE GOGI".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76680  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесницький Олег Костянтинович, Чеботарь Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма складання планограми викладки 
товару"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для мобільної операційної системи 
Android, реалізовану мовою програмування Java, що допомагає 
марчендайзерам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76681  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каминін 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 "Система просторового моніторингу об'єктів 
"CarNet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комплекс, який дозволяє в режимі реального 
часу відстежувати місцеположення та поточний стан рухомих та 
нерухомих об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76682  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Савенко Вячеслав Якович, Харченко 
Анна Миколаївна, Бубела Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розробка 
математичної моделі вартісної оцінки дорожньо-транспортних 
активів як складової інформаційно-управлінської системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано математичну модель вартісної оцінки дорожньо-
транспортних активів як складової інформаційно-управлінської 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76683  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ялосоветський Ігор Андрійович, Казьмін Євгеній Володимирович, 
Бровченко Віктор Іванович, Страшук Юрій Олександрович, 
Колесніков Микола Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу відповідності 
податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки 
ступеня ризиків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма здійснює постійний моніторинг 
ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, і надає його результати 
органам ДФС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76684  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Владислав Анатолійович, Дикань Сергій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Цивільний захист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смирнов В.А. Цивільний захист : навч. посібник /     
В.А. Смирнов, С.А. Дикань. - К. : Кафедра, 2013. - 300 с. 
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Анотація   
Посібник охоплює всі найважливіші розділи дисципліни "Цивільний 
захист" відповідно до сучасної концепції її викладання. Теоретична 
частина подана у вигляді перформативного тексту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76685  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "От технологий времён древнеиндийских "ВИМАН" до 
сегодняшних технических решений..." ("Виманы по имени 
"ртуть"...")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі виправлено помилки та проведено більш детальний 
математичний розрахунок інерціоїдів типу "Шаберуга".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76686  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окунь Дар'я Олександрівна, Мулик Катерина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма з веслувального слалому для 
ДЮСШ та СДЮСШОР (етап початкової підготовки)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму розроблено для фахівців та тренерів ДЮСШ, СДЮСШОР, 
а також інших установ додаткової освіти дітей, де здійснюється 
підготовка веслярів-слаломістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76687  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жерновнікова Яна Вікторівна, Пятисоцька Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Фізичні вправи та рухливі 
ігри, спрямовані на розвиток фізичних якостей школярів 5-7-х класів 
з урахуванням темпів біологічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублвкування: Жерновнікова Я.В. Фізичні вправи та рухливі ігри, 
спрямовані на розвиток фізичних якостей школярів 5-7-х класів з 
урахуванням темпів біологічного розвитку / Я.В. Жерновнікова,  

                                                           С.С. Пятисоцька. - Харків : ХДАФК, 2016. - 108 с. 
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях приведені комплекси вправ і рухливі 
ігри, які пропонуються для проведення на уроках фізичної культури в 
школі як такі, що сприяють розвитку фізичних якостей школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76688  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітко Владислав Володимирович, Абаскалов Владислав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий літературний твір технічного характеру "Технічна 

документація на функціонування комп'ютерної програми (мобільного 
додатку) - iZi-K-up" ("Технічна документація - iZi-K-up")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено детальний технічний опис функціонування комп'ютерної 
програми, яка після розроблення буде застосовуватися для здійснення 
покупок у різних сферах за допомогою спеціальних пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76689  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Олексій Геннадійович, 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 

борців - ветеранів спорту при попереково-крижевому остеохондрозі 
хребта на тренувальному руховому режимі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс фізичної реабілітації включає ЛФК, масаж, 
постізометричну релаксацію, гідрокінезотерапію, тракційні методи 
лікування та інші впливи, дозволяє значно поліпшити якість 
лікування і відновлення здоров'я та функціонального стану хворих на 
остеохондроз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76690  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савінова 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)  Монографія "Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої 

діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Савінова Н. Логодіагностика та логокорекція 

мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями 
мовлення : монографія / Наталія Савінова. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 
262 с. 

 
Анотація   

Монографія адресована логопедам, фахівцям у галузі корекційної 
освіти, студентам спеціальності "Корекційна освіта", викладачам 
вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76691  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галицька Лілія Євгенівна (Федя)  
 
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 "Давно меня не было (Совсем не 

февраль - 3)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76692  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губаренко Юрій Олексійович (Дмитро Заґора)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Сон без храпа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано комплекс фізичних вправ від хропіння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76693  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рахметов Джамал Бахлулович, Каленська Світлана Михайлівна, 
Федорчук Михайло Іванович, Рахметов Сергій Джамалович, 
Коковіхін Сергій Васильович, Федорчук Євгенія Миколаївна, 
Федорчук Валентина Григорівна, Полівода Олександр Миколайович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування 
міскантусу в різних ґрунтово-кліматичних зонах України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі подані ботанічна та екологічна характеристики міскантусу. 
Розроблені перспективи використання міскантусу як енергетичної 
культури та особливості вирощування міскантусу в південних 
регіонах Степу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76694  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Михайло Іванович, Рахметов Джамал Бахлулович, 
Коковіхін Сергій Васильович, Федорчук Валентина Григорівна, 
Філіпова Інна Михайлівна, Войташенко Дмитро Петрович, Рахметов 
Сергій Джамалович, Коваленко Олег Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування 
амаранту в умовах південного Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі досліджено народногосподарське значення, ботанічні та 
біологічні особливості амаранту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76695  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олег Анатолійович, Стебліченко Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Вплив 
елементів агротехніки вирощування на врожайність чаберу садового 
(Satureja hortensis L.) в зоні посушливого Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота присвячена чаберу садовому, який належить до 
ефіроолійних, лікарських та пряно-ароматичних рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76696  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Михайло Іванович, Каленська Світлана Михайлівна, 
Рахметов Джамал Бахлулович, Коковіхін Сергій Васильович, 
Федорчук Євгенія Миколаївна, Полівода Олександр Миколайович, 
Федорчук Валентина Григорівна, Коваленко Олег 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Методичні рекомендації з інноваційних технологій вирощування та 
переробки сорго для використання в якості альтернативних джерел 
енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76697  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Дарія Володимирівна (Отто Гремм)  
 
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 "Хамелеон". Частина 1 "Колдоум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76698  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб синтезу магнітного сорбенту на мінеральній 
основі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76699  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "МЕНЮ НА УЖИН (Совсем не 
февраль - 2)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76700  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір створений для сценічного показу "У світі екстриму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76701  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пескова Христина Євгеніївна  
 
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)  Цикл ліричних пісень "Believe in love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цикл ліричних пісень складається з чотирьох пісень, написаних 
англійською мовою: "Crazy Ideas","Love song", "Day by day", "Gone". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76702  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Нейропсихолінгвістика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пахомова Наталія Георгіївна. 
Нейропсихолінгвістика [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 
7.01010501, 8.01010501 - "Корекційна освіта" / Пахомова Н. Г.;  

                                                            ПНПУ ім. В.Г. Короленка. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2013. - 268 с. 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

398 

Анотація   
У посібнику представлені основні проблеми нейропсихолінгвістики, 
як інтегрованої науки, поняття і методи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76703  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Наталія Георгіївна, Кононова Марина 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 "Спеціальна психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пахомова Н.Г., Кононова М.М. Спеціальна 
психологія [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 
6.010105 - "Корекційна освіта" / Н.Г. Пахомова, М.М. Кононова ; 
ПНПУ ім. В.Г. Короленка. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2015. - 357 с. 

 
Анотація   

Представлені загальні науково-теоретичні та історико-педагогічні 
положення спеціальної психології, структура і характерні прояви 
психофізичного розвитку дітей із різними порушеннями розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76704  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Теорія і практика професійної підготовки логопедів у ВНЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліквання: Пахомова Н.Г. Теорія і практика професійної 
підготовки логопедів у ВНЗ : монографія / Н.Г. Пахомова. - Полтава : 
ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. - 346 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку теорії 
та практики підготовки логопедів в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76705  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Любовний роман "Наряди меня в счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Олег - відомий хірург. Тетяна - офісний працівник. Їх випадкова 
зустріч в одну мить перевернула все їхнє життя. Обдарувавши їх 
любов'ю, небеса приготували для них найнесподіваніший сюрприз. 
Мабуть там на небесах і у святих є почуття гумору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76706  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вадим Райенвер (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 "Не судите строго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76707  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Сталий розвиток аграрного бізнесу 
сільськогосподарських товаровиробників регіону: теорія, 
методологія, практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ужва А.М. Сталий розвиток аграрного бізнесу 
сільськогосподарських товаровиробників регіону : теорія, 
методологія, практика : монографія / А.М. Ужва. - Миколаїв :        
ФОП Швець В.М., 2017. - 348 с. 
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Анотація   
У монографії розкрито зміст поняття "сталий розвиток" стосовно 
аграрного бізнесу сільськогосподарських товаровиробників регіону та 
визначено його складові, висвітлено європейський досвід його 
формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76708  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 
Чемакіна Октябрина Володимирівна, Феденко Іван Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методика комп'ютеризованого 
проектування піктографічної інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою текстову частину, а також групу файлів та 
директорій, які надають можливість на основі конфігуратора, 
модульної сітки, уніфікованих елементів графічних знаків та банку 
унормованих піктографічних зображень здійснювати дослідницько-
проектне розроблення знакової візуалізації інформації різного 
призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76709  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білогурова Євгенія 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)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник включає в себе 15 текстів пісень українською та російською 
мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76710  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копей)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (поезія), 
Складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Бесконечность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76711  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарапа Раїса Іванівна, Шарапа Андрій 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 дитячих пісень "7 дитячих пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Воробей", "Красавица", "Мерлин", "Самокат", 
"Лето", "Хочу и буду", "Сонечко". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76712  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Анатолій Семенович  
 
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 "Применение перекиси водорода для избирательного 
уничтожения перерождённых клеток в живом организме"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор, на основі власного практичного досвіду, розкриває можливості 
використання перекису водню для знищення перероджених клітин 
шкідливих новоутворень живого організму.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76713  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцев В'ячеслав Михайлович  
 
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 "Державне регулювання 
інвестиційної безпеки національної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі було розроблено та запропоновано заходи державного 
регулювання інвестиційної безпеки національної економіки. 
Виявлено, що система безпеки повинна бути представлена 
взаємопов'язаними заходами суб'єктів: держави, підприємства і 
домашніх господарств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76714  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голощапова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методичний порадник "Книгоманія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературна гра створена для вчителів гуманітарного циклу з метою 
детального занурення школярів у вивчення творів письменників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76715  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Всеволод Олександрович, Шпак Ганна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Применение и автоматизация клинического 
статистического метода Каплана-Мейера для прогнозирования 
динамики лечения пациента"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76716  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коростильов Леонтій Іванович, Литвиненко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ETM fatigue"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може застосовуватися проектними та дослідницькими 
організаціями для побудови кривих втоми та перевірки втомної 
міцності суднокорпусних вузлів, що зазнають дії регулярного та 
стохастичного навантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76717  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир 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 "Я моряк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76718  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир 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 "День рождения в кровати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76719  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, 

Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка оповідань "Гроші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшло 14 гостросюжетних оповідань з несподіваним 
закінченням, про гроші і все, що з ними пов'язано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76720  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чечотка Олена Валеріївна, Посилкіна Ольга Вікторівна, Котлярова 

Вікторія 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 "Методичні рекомендації щодо проведення 

маркетингового дослідження ринку засобів для лікування та 
профілактики дерматологічних проблем шкіри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76721  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чечотка Олена Валеріївна, Посилкіна Ольга Вікторівна, Котлярова 
Вікторія 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)  Науково-методичні рекомендації "Методичні підходи до дослідження 
споживачів лікувально-косметичних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що цільовий споживач лікувально-косметичних засобів 
у 2016 році - переважно заміжні жінки з вищою освітою, службовці чи 
підприємці, які ведуть активний спосіб життя. У порівнянні з 2006-
2012 рр. ці характеристики практично не змінились. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76722  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецький Олександр Олександрович, Панченко Ігор Григорович, 
Синіцька Тетяна Віталіївна, Сисоєнко Анатолій Сергійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма психологічної реабілітації осіб із 
залежністю від психоактивних речовин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена програма являє собою реабілітаційний процес, який 
включає в себе психокорекційну індивідуальну та групову роботу як із 
самим пацієнтом, залежним від психоактивних речовин, так і з його 
родичами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76723  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухаренко Анастасія Володимирівна, Кухаренко Олексій 
Володимирович, Філєр Залмен Юхимович  

 
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 "Теорія і алгоритми знаходження та 
дослідження стійкості розв'язків лінійних диференціальних рівнянь" 
("Стійкість")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено алгоритм та програмний комплекс для встановлення 
стійкості лінійних диференціальних рівнянь із запізненням. Програма 
визначає стійкість двома способами: будує фінітизований годограф 
Михайлова для лінійних систем із запізненням або будує кут повороту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76724  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Максим Іванович, Рожко Ілона Іванівна, Галицька Марина 

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 "Ботаніко-біологічні особливості та потенціал 

урожайності енергетичних культур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше, в умовах України, подано детальну класифікацію, наведено 
ботаніко-біологічну характеристику та фотоматеріали енергетичних 
культур з родини злакових, вербових, айстрових, гречкових, 
мальвових та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76725  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Зображення логотипу "FORTS LIFE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76726  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Генезис детермінант соціально-економічного розвитку 
України в роки "перебудови" (1985-1991 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хомутовська І. Генезис детермінант соціально-
економічного розвитку України в роки "перебудови" (1985-1991 рр.) : 
монографія / Ірина Хомутовська. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 200 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено питання теоретико-методологічних засад 
сутності соціалізму, складові, що стримували реалізації 
задекларованих трансформаційних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76727  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "ANGELIK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок являє собою стилізоване зображення ангела, який виконано 
у стилі дитячого малюнка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76728  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрам Христина 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "PRIVE PMU 
АCАDEMIE" ("PRIVE")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76729  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кан Тетяна 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Aimee"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76730  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спиридонова Ренальда Павлівна, Колмаков Олександр 
Володимирович, Трикутько Володимир Олександрович  

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

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

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

У творі, що складається з двох частин, розглянуто деякі геометричні 
властивості кола і кулі, як моделі багатьох законів природи. 
Встановлена раніше невідома властивість матеріального світу в 
багатьох своїх фізичних законах точно відповідати законам геометрії 
кола і кулі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76731  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Дашко Володимир Олександрович, 
Карпунець Артур Русланович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
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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 "Smiddle Messendger Connector v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76732  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Козлов Богдан 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 "Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної 
дисципліни "Патентознавство та інтелектуальна власність" для 
студентів ФАКС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній статті наведені теми лекцій, теми практичних занять, 
рекомендовані джерела інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76733  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 
"Winter 2017 by Gromov"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До реєстрації надаються твори мистецтва, а саме колекція ювелірних 
виробів, яка складається з чотирьох окремих виробів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76734  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович  
 
Повне ім'я або 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 "Набуття прав та реєстрація географічного 
зазначення походження товарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить актуалізовані положення стосовно географічних 
зазначень походження товарів, які викладені в нормативно-правових 
актах України та міжнародних угодах. В посібнику показаний 
взаємозв'язок різних об'єктів інтелектуальної власності, які можуть 
стосуватися географічних зазначень походження товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76735  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Thousand Lights"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76736  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій для музичного відеокліпу "Постой, любимая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76737  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сімейна гра "Зачарований ліс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра призначена для дітей віком від 3 років. Ціль гри - пройти всі 
випробування та завдання зачарованого лісу та встигнути до темряви 
дійти та сховатись у печері лісовичка. Виграє той, хто швидше пройде 
стежку із завданнями та назбирає більше грибочків у кошик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76738  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуєв Костянтин Олександрович  
 
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)  Літературний твір науково-популярного характеру "Розумна 
інсулінотерапія: практичне керівництво" ("Розумна інсулінотерапія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розумна інсулінотерапія : практичне керівництво / 
О.К. Зуєв. - К. : ТОВ "Люди в білому", 2016. - 48 с. 

 
Анотація   

Твір являє собою творчий опис підходів до правильного підбору 
інсулінотерапії та дієт для хворих на цукровий діабет, а також 
власних рекомендацій автора щодо застосування інсуліну. Твір має 
науково-практичне значення при застосуванні інсуліну хворими на 
цукровий діабет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76739  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудов Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

412 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Станкин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"Caramel", у вигляді п'яти зображень, створене автором і призначене 
для використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення використовуються в будь-якій кольоровій 
гамі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76740  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Малюнок місячного сяйва на вікні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли пісні про кохання, про материнську любов, про 
природу, про життя, про пори року, про різні почуття та емоції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76741  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карсканова Світлана 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 "Психологічне благополуччя особистості фахівця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карсканова С. Психологічне благополуччя 
особистості фахівця : монографія / Світлана Карсканова. - Миколаїв : 
Іліон, 2015. - 156 с. 

 
Анотація   

Дослідження містить авторський підхід до вирішення актуальної 
проблеми загальної психології - визначення глибинного зв'язку 
психологічного благополуччя з фаховим зростанням професіонала.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76742  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Організаційно-педагогічні засади діяльності 
інноваційних шкільних мереж Великої Британії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чистякова І.А. Організаційно-педагогічні засади 
діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії : 
монографія / І.А. Чистякова; Сум. держ. пед. ун-т. - Суми : видавничо-
виробниче підприємство "Мрія" ТОВ, 2013. - 182 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена аналізу особливостей діяльності 
інноваційних шкільних мереж Великої Британії. З'ясовано теоретичні 
засади їх діяльності. Окреслено нормативні, змістові та процесуальні 
засади діяльності інформаційних шкільних мереж Великої Британії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76743  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм 
складання та новації 2016 року"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76744  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Шлях королеви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія скандинавської дівчини, котра в юному віці була взята в 
полон кельтськими воїнами, де вона провела кілька років. Не 
дивлячись на те, що їй нестерпно було знаходитись на ворожих 
землях, вона сподівалась на кращу долю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76745  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій, концепція та правові 
засади ведення відеопрограми "VISAGE TRAVEL.ВИЗАЖ ТРЕВЕЛ" 
("Рубрика Татьяны Бойко.VISAGE TRAVEL.ВИЗАЖ ТРЕВЕЛ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76746  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методическое пособие для программы обучения 
визажистов в Авторской Школе Стиля и Макияжа Татьяны Бойко. 
BOYKO Beauty School. Основы макияжа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76747  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційний освітній медіакомплекс "Ed Profi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76748  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційно-аналітична діяльність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76749  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Сучасна українська літературна мова. 
Синтаксис. Словополучення. Просте неускладнене речення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76750  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Формула Макияжа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76751  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматковська Тетяна Олександрівна, Стащук 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 "Profitability of Agricultural Enterprises in Ukraine (On the Case 

of Lviv Region): Assessment of Trends and Interdependencies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76752  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоркин Лев Иванович (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 "Барабанные палочки на чёрном бархате"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авантюрно-філософський роман про змужніння характеру молодої 
людини, про міцну чоловічу дружбу і загострене почуття обов'язку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76753  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каптур Вадим Анатолійович, Легунов Олександр Олексійович, 
Степаненко Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система вибору найбільш 
перспективного рішення для будівництва мереж широкосмугового 
доступу" ("Broadband Calculator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша презентація системи відбулась 27-29 вересня 2017 року в           
м. Одеса під час регіонального семінару Міжнародного союзу 
електрозв'язку з питань організаційного та технічного розвитку 
широкосмугового доступу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76754  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Психологічна програма "Статеве виховання 
підлітків в умовах загальнооствітньої школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета програми: формування у підлітків статево-рольових навиків та 
знань про специфіку статевих відносин, оволодіння необхідними 
техніками роботи над собою, активізація процесів особистісного 
саморозвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76755  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Катерина Петрівна  
 
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 "Оперативний контроль в сільському господарстві: 
організація і методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник К.П. Оперативний контроль в сільському 
господарстві : організація і методика : Монографія / К.П. Мельник - 
Луцьк : Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2011. - 160 с. 

 
Анотація   

В монографії проведено історичне дослідження оперативного 
контролю від його появи до сьогодення. Розкрито і проаналізовано 
науково-методичні основи та організаційне, методичне й 
інформаційне забезпечення оперативного контролю в 
сільськогосподарських підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76756  
 
Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Катерина Петрівна, Шматковська Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational 

Control "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теоретичний зміст оперативного контролю досліджувався через 
призму оцінки і аналізу ряду класифікацій контролю вцілому, що 
пропонуються різними авторами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76757  
 
Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трохимчук Віталій (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)  Розповідь "Украдене сонце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Павлу доручають викрасти сховані у лісах фури. На "діло" йдуть: 
Паша, два "беркути", яких шукають за злочини на майдані, та 
молодий майданівець Зеник. Біля фур їх розстрілює спецназ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76758  
 
Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзих Олександр Іванович, Челомбітко Андрій Федорович, 

Стефківський Віктор Михайлович, Ретьман Сергій Васильович, 
Федоренко Андрій Віталійович, Неверовська Тетяна Михайлівна, 
Шевчук Ігор Васильович, Баранець Людмила Олексіївна, Подберезко 
Ірина Миколаївна, Баннікова Ксенія Валентинівна, Орлова Оксана 
Миколаївна, Сидорчук Олеся Василівна, Чекан Катерина 
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)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 

складання прогнозу розвитку та обліку шкідників і хвороб картоплі, 
овочевих, плодових, винограду та ягідних культур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рекомендаціях обґрунтованими є сучасні методи виявлення та 
обліку чисельності шкідників із висвітленими показниками щодо 
оцінки особливостей їх формувань в агробіоценозах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76759  
 
Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзих Олександр Іванович, Челомбітко Андрій Федорович, 

Стефківський Віктор Михайлович, Ретьман Сергій Васильович, 
Чайка Володимир Миколайович, Трибель Станіслав Олександрович, 
Федоренко Андрій Віталійович, Бахмут Олександр Олександрович, 
Неверовська Тетяна Михайлівна, Бакланова Ольга Василівна, 
Мамрай Вікторія Василівна, Баннікова Ксенія Валентинівна, Орлова 
Оксана Миколаївна, Сидорчук Олеся Василівна, Чекан Катерина 
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)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 

складання прогнозу розвитку та обліку багатоїдних шкідників, 
шкідників і хвороб зернових, зернобобових культур та багаторічних 
трав"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково обґрунтований захист зернових культур є стратегічним 
питанням для агропромислового виробництва України. Головними  
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чинниками, що дестабілізують виробництво зерна, є шкідливі 
організми. Для їх попередження потрібен комплексний підхід в 
проведенні обстежень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76760  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзих Олександр Іванович, Челомбітко Андрій Федорович, 
Стефківський Віктор Михайлович, Ретьман Сергій Васильович, 
Федоренко Віталій Петрович, Саблук Василь Трофимович, 
Запольська Наталія Миколаївна, Шендрик Катерина Миколаївна, 
Боровська Ірина Юрьївна, Мамрай Вікторія Василівна, Орлова 
Оксана Миколаївна, Сидорчук Олеся Василівна, Чекан Катерина 
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)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
складання прогнозу розвитку та обліку шкідників і хвороб технічних 
культур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях викладені основні методи обліку 
шкідливих організмів технічних культур, що є основою для сучасного 
інтегрованого захисту рослин, який передбачає управління 
популяціями шкідливих організмів у межах конкретних 
агробіоценозів за допомогою застосування комбінацій екологічно 
безпечних методів захисту рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76761  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок дизайну світлодіодної 
композиції новорічного декору комерційних об'єктів, фасадів будівель 
та приватних маєтків "Зимние святки" ("Зимние святки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76762  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оглоблін Іван Тарасович, Тітаренко Євген Леонідович, Хазан 
Наталія Вікторівна  

 
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)  Фільм "War for Peace"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм про вічні людські цінності - добро та зло, життя та смерть. Цей 
фільм про звичайних людей, які покинули все заради боротьби за 
свободу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76763  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Полуавтобия". Глава 3, 5, 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76764  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуйко Марія Миколаївна, Блонар Наталія Богданівна, Данков Олег 
Веніамінович  

 
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 раннього початку грудного вигодовування 
доношених дітей, народжених шляхом кесарського розтину, 
проведеного під дією ендотрахеального наркозу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод дозволяє проводити профілактику формування патологічної 
бактеріальної  колонізації  травного тракту дітей для раннього 
оптимального становлення ентерального харчування новонароджених.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76765  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Бедан Вікторія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний твір "Диференціальна діагностика схильності 
особистості до переживання самотності (ДИСПС)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами розроблений та апрбований психодіагностичний інструмент 
оцінки стійкої схильності особистості до переживання самотності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76766  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Бедан Вікторія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний твір "Комплекс психодіагностичних методик 
оцінки переживання самотності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами розроблений та апробований комплекс психодіагностичних 
методик, спрямованих на діагностику як актуального стану, так і 
стійкої схильності особистості до переживання самотності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76767  
 
Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Елена Владимировна (псевдонім)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

423 

Повне ім'я або 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 "ИДЕОЛОГИЯ 

ЧЕНДЖ-ЭДЖ (CHANGE-AGE)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для ведення та визначення нових понять Чендж-
ейдж та Чендж-ейджер. Опис ідеології Чендж-ейдж як нової філософії 
життя людини після 50 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76768  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Інтерактивна гра "Вибори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розрахована від 90 учасників. В результаті учасники отримають 
знання щодо нормативного забезпечення виборчого процесу та 
навички в організації та проведенні виборів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76769  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Суспільна географія в Україні (теорія та практика 
досліджень)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія 
та практика досліджень) = Human geography in Ukraine (Theory and 
practice of research) : [Текст] : монографія / С.М. Шевчук; ПНПУ імені    
В.Г. Короленка. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2017. - 481 с., іл., табл. 
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Анотація   
Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та 
практичних результатів вивчення суспільної географії в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76770  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Невидима сотня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман про події в Україні на порозі  XVII століття. Головним героєм 
роману є підліток Тимко, який живе в селі Володарка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76771  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковганич Галина Василівна  
 
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 "Гімн "Слався! Слався! Україна і Велич, і Воля!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76772  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Травень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В житті немає "дублів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76773  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круценко Сергій Ігорович  
 
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 "ТОНІ ТА ТОНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Закоханість, яка виникає між героями - не тимчасове захоплення, а 
перші прояви глибокого почуття, відданості та радості зустрічі, 
впізнання близької людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76774  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круценко Сергій Ігорович  
 
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 "Сильніше за янгола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про долі людей з обмеженими можливостями. Персонажі - це 
справжні люди, мандрівник на візку Микола Подрезан та Чемпіон та 
багаторазовий призер Параолімпійських ігор Олена Акопян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76775  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Санін Олександр Геннадійович  
 
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 короткометражного фільму "АННА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна розповідь про вплив на розвиток інших країн Європи 
Київської Княгині Анни, який продовжується навіть у сьогоденні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76776  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирозоєв Мушвіч Леле Огли  
 
Повне ім'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 
"Салон краси "STELLITA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений оригінальним 
зображенням назви салону краси, котра виконана латиницею та 
кирилицею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76777  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Крістіна Валеріївна, Сидоренко Юлія Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання та прогнозування 
розповсюдження лісової пожежі на основі полікоординатних 
перетворень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система фіксує та зберігає дані про лісову пожежу, дає можливість 
визначити найбільш уразливі населені пункти, куди треба 
організувати маршрути пересування техніки для гасіння пожежі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76778  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовт Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "LARUS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76779  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Юрій Миколайович, Семон Богдан Йосипович, Сегеда Сергій 

Павлович, Шевчук Василь Петрович, Скрябін Олександр Леонідович, 
Сало Анатолій Якович, Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, Грицюк 
Валерій Миколайович, Горєлов Володимир Іванович, Євсєєв Ігор 
Григорович, Пашкова Ольга Олегівна, Новікова Валентина 
Георгіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Опитувальник для проведення інтерв'ю з 

особами-учасниками добровольчих формувань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник створений для збору за допомогою інтерв'ю 
суб'єктивних знань в осіб-учасників добровольчих формувань щодо 
самих формувань та їхньої діяльності у зоні антитерористичної 
операції на Сході України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76780  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
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 учбово-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка та аналіз зовнішньої 
оборонної стратегічної гнучкості АТП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалено методичний підхід до оцінки та аналізу зовнішньої 
оборонної стратегічної  гнучкості автотранспортного підприємства на 
основі розрахунку коефіцієнта диверсифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76781  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна платформа конструювання 
централізованих багатокомпонентних медичних інформаційно-
аналітичних систем BeHealthy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення єдиної інформаційної бази даних 
обліку пацієнтів, створення робочих місць лікарів та медичних 
працівників у лікувально-профілактичних закладах регіону, ведення 
карти пацієнта лікуючим лікарем, ведення відомостей про алергічні 
реакції та щеплення пацієнта тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76782  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Чхаїдзе 
Давид Мевлудович, Карпів Олена Олегівна, Суслов Володимир 
Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BeHealthy. Сімейний лікар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення єдиної інформаційної бази даних 
обліку пацієнтів, створення робочих місць лікарів та медичних  
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працівників у лікувально-профілактичних закладах регіону, ведення 
картки пацієнта лікуючим лікарем, ведення довідників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76783  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Чхаїдзе 
Давид Мевлудович, Карпів Олена Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BeHealthy. Реєстрація пацієнтів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення єдиної інформаційної бази даних 
обліку пацієнтів, ведення картки пацієнта лікуючим лікарем, ведення 
відомостей про алергічні реакції та щеплення пацієнта, формування 
листка непрацездатності та усіх інших необхідних супровідних 
документів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76784  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій художнього фільму 
"СЕКСЛЮБОВПОЛТЕРГЕЙСТ, АБО КАМАСУТРА ШАБЛЕЗУБИХ 
ТУШКАНЧИКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Барабашка Нейрон-наркоман природнього газу та чоловік жінки-
барабашки Ісідори Карабаджи, робить злочин. Його по законах 
барабашок відправляють на довічне ув'язнення в Будинок 
Підстаркуватих Барабашок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76785  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ILLARIA (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"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76786  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Дар'я Леонідівна (Darья)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Кожну мить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76787  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ILLARIA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ти повір в любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76788  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
розвитку туристичного центру міста "Вільний вуличний 
скульптурний простір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується концепція розвитку туристичного центру міста 
Хмельницький по окремо взятій вулиці Заводській, виходячи з 
обмеженості ресурсів та особливостей туристичного образу міста. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76789  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Тимощук Тарас Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія прогнозування 

прибутку підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма служить для зручного та швидкого прогнозування 
прибутку підприємства на основі статистичних даних прогнозу за 
минулий період. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76790  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юлія Всеволодівна, Кривда Олена Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Деформаційне моделювання за допомогою 

політочкових перетворень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При моделюванні динамічних процесів часто виникає проблема 
конструювання об'єктів, що зазнали деформаційних змін. Саме  
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політочкові перетворення надають змогу інтерактивного 
деформування. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76791  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Дар'я Павлівна, Сидоренко Юлія Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання процесу розповсюдження 

нафтової плями за допомогою полікоординатних перетворень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожен аврійний розлив нафти унікальний, це пов'язано з великою 
кількістю чинників і процесів, що визначають його еволюцію. А отже, 
це ускладнює прийняття оптимального рішення щодо ліквідації 
аварійного розливу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76792  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзьо (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Птахоподібна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На кожному святі хтось завжди напивається і стає птахоподібним. 
Згадайте той момент, коли ви не планували напитися, а сталося як 
завжди. "Пийте, гуляйте, але знайте міру!" - застерігає Дзідзьо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76793  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

433 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Не забувай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76794  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крицька Олена 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 "Там, де є любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76795  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Грай же, коханий... "Лісова пісня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Грай же, коханий... "Лісова пісня" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76796  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Міжнародний конкурс молодих 
дизайнерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує міжнародний конкурс молодих дизайнерів одягу. 
Головним результатом цього проекту є створення ефективної моделі у 
формі міжнародного конкурсу молодих дизайнерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76797  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буріко Андрій Олександрович, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель барного стільця 

"Останній кріпак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76798  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиса Мерседес, Аліса Мерседес, Alisa Mersedes (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, Складений 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень "Валера бомж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень "Валера бомж" входять такі пісні: "Валера бомж", 
"Не с тобой", "Простые лица".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76799  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Лілія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Співаємо залюбки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібник увійшли власні пісні з ілюстраціями для дітей на тексти 
сучасних українських поетів. До пісень є анотації та методичні 
рекомендації для їх виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76800  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Лілія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Барви пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібник увійшли власні пісні з ілюстраціями для дітей на тексти 
сучасних українських поетів. До пісень є анотації та методичні 
рекомендації для їх виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76801  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Лілія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Пісні-веселинки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібник увійшли власні пісні з ілюстаціями для дітей на тексти 
сучасних українських поетів. До пісень є анотації та методичні 
рекомендації для їх виконання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76802  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музична збірка "Рідна земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку увійшли твори різних жанрів: пісні (переважно дитячі) на 
українські вірші різних авторів, в тому числі власні, обробки 
музичних творів для гітари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76803  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музична збірка "Осінь, зачекай... П'єси для фортепіано" ("Осінь, 

зачекай...")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку увійшли фортепіанні твори, написані в різні роки протягом 
творчої діяльності. Твори переважно ліричного характеру, вже 
випробувані і рекомендовані як педагогічний репертуар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76804  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дараганова Ніна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Правове забезпечення управління охороною праці в 

Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії вперше у вітчизняній адміністративно-правовій науці 
ґрунтовно та системно досліджено теоретичні та практичні питання 
правового забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76805  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живець Алла Миколаївна, Чебукіна Валентина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

"Ціноутворення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал методичних вказівок надає можливість учням навчитись 
методам встановлення цін на реалізовану продукцію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76806  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієва Валентина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Цикл оповідань "Котофеевы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Страшенно заплутані злочини, розплутуванням яких займаються 
такса Холмс та кіт Ватсон. Інколи їм допомогає, а частіше просто не 
заважає, начальник Холмса інспектор Бульдог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76807  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ігор Петрович, Москаленко Наталя Олександрівна, Піскун 

Світлана Олегівна, Носова Віра Ігорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "М-ЕНД-С" 
 
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 "Технологія 

кваліфікаційного екзамену співробітників СПП "Митна логістика" 
ТОВ "М-ЕНД-С"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологія описує порядок проведення кваліфікаційного екзамену, 
структуру та зміст кваліфікаційних рівнів співробітників митної 
логістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76808  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стаднік Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ICloud"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ICloud - сучасний інтернет-сервіс для керування розкладом занять, 
створення комплексу єдиного навчально-методичного забезпечення, 
портфоліо викладача, електронного журналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76809  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нужний Антон Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне підприємство "ІТІ ГРУП" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІТІ Ексчейндж Сістем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт реалізує універсальний біржовий торговий 
термінал з WEB доступом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76810  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзанівська Ірина Геннадіївна, Шевченко Олексій Володимирович, 
Міщенко Лідія Трохимівна, Снігур Галина Олександрівна, Шевченко 
Тетяна Петрівна, Дуніч Аліна Анатоліївна, Руднєва Тетяна 
Олександрівна, Бисов Андрій Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Філогенетичний 
аналіз та встановлення механізмів еволюційної адаптації у системі 
"вірус-рослина" з використанням молекулярно-генетичних та 
біоінформаційних підходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відібрані віруси, які становлять найбільшу небезпеку в карантинному 
та епідемічному аспектах, проведено їх філогенетичний аналіз, 
встановлено ступінь спорідненості з іншими відомими ізолятами та 
штамами відповідних вірусів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76811  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзанівська Ірина Геннадіївна, Шевченко Олексій Володимирович, 
Міщенко Лідія Трохимівна, Молчанець Оксана Віталіївна, Шевченко 
Тетяна Петрівна, Дуніч Аліна Анатоліївна, Іутинська Олена 
Анатоліївна, Бисов Андрій Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Молекулярне 
типування шкодочинних вірусів комерційно важливих культур і 
дикорослих рослин та оцінка їх епідемічного потенціалу у різних 
екологічних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчені молекулярні властивості ізолятів вірусів рослин. Визначені 
"маркерні" послідовності геномів окремих вірусів, підібрані 
оптимальні олігонуклеотидні проби та отримані кДНК визначених 
послідовностей вірусів. Проведено біоінформаційний аналіз сиквенсів 
маркерних ділянок вірусних геномів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76812  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ростислав Петрович  
 
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 "Зоряний птах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мелодія до романтичної балади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76813  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підручник "Організація, планування і управління на консервному і 
виноробному підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76814  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір науково-прикладного характеру "Acquis ЄС у сфері 
цивільної авіації та перспективи адаптації законодавства України у 
світлі підписання та набуття чинності Угоди про спільний авіаційний 
простір між Україною та ЄС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76815  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Збірник принтів Happy Spaces"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76816  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелудяк Олена Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Викрійка сувенірної іграшки "Порг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викрійка містить ілюстрації з зображенням схеми викрійки 
сувенірної іграшки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76817  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малицька Євгенія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір організаційного характеру "Мечта не стареет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою виконання заповітних мрій подарувати відчуття 
потрібності, важливості, мотивації і набуття сенсу жити для літніх, 
віком 60+ за допомогою комунікації і спільних заходів, семінарів, 
налагодити взаємозв'язок між поколіннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76818  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Олена Євгеніївна, Садохіна Олександра 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 "Методологічні підходи щодо визначення туристичного 
потенціалу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76819  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мандзюк Ігор Андрійович, Нездоровін Василь 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
наукових досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи наукових досліджень. Програма курсу, 
лабораторні роботи та контрольні завдання для студентів 
спеціальності "Хімічна технологія та обладнання опоряджувального 
виробництва" - 8.091610 ; "Технічна електрохімія" - 7.091603 ; 
напрямку підготовки 0916 "Хімічна технологія та інженерія" /                
І.А. Мандзюк, В.П. Нездоровін. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 58 с. 

 
Анотація   

Твір навчає студентів основам наукових досліджень, методологічним 
основам наукового пізнання та творчості, методам теоретичних і 
емпіричних досліджень, математично обробляти результати 
експериментів, аналізувати дані, приймати рішення по експерименту, 
проводити аналіз апріорної інформації, планувати наукові 
експерименти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76820  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Андрійович, Шанойло 
Семен Михайлович, Косяк Ігор Васильович, Єгупова Людмила 
Іванівна, Сергєєва Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 
України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912-
1947. Volume 9 "SONGS OF PALESTINIAN JEWS FROM THE 
COLLECTION OF ISAAC LURIE (1913)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірці представлені записи єврейського фольклору, записані 
дослідником Ісааком Луріє під час етнографічної експедиції до 
Палестини в 1913 році. Записи відтворені з фонографічних циліндрів 
Едісона на сучасні носії інформації. На компакт-диску том 9 
представлено 39 фонограм з піснями палестинських євреїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76821  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Андрійович, Шанойло 
Семен Михайлович, Косяк Ігор Васильович, Єгупова Людмила 
Іванівна, Сергєєва Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 
України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912-
1947. Volumes 7-8 "EXPEDITIONS OF M. BEREGOVSKII, 1936-1939, 
TO THE JEWISH AGRICULTURAL COLONIES OF THE SOUTHERN 
UKRAINE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірці представлені записи єврейського фольклору. Записи були 
зроблені під час етнографічних експедицій відомого вченого Мойсея 
Береговського до єврейських сільськогосподарських колоній Півдня 
України в 1936-1939 рр.  Записи відтворені з фонографічних циліндрів 
Едісона на сучасні носії інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76822  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джеджула В'ячеслав Васильович, Єпіфанова Ірина Юріївна  
 
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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Електронний 
навчальний посібник "Збірник практичних завдань для організації 
самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику наведено питання для самостійного контролю знань 
студентів, задачі, тестові завдання, словник термінів. Електронний 
навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою 
дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76823  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивцов Павло Володимирович, Баранов Олексій 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 "CRM Magerp"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76824  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кім-Іллєнок Валерія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Конкурсна робота з романо-германських мов та 
літератур на тему: "Фреймова організація концепту die Unbekannte у 
німецькій мові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій роботі розглянуто структуру концепту die Unbekannte у 
німецькомовній літературі з використанням комплексного підходу, 
який включає аналіз семантичних ролей та фреймових структур. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76825  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Давиденко Дар'я 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 "Тренінг з адаптації до умов проведення та процедур 

ЗНО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою тренінгу є роз'яснити процедуру ЗНО учням старших класів, 
полегшити учаснику ЗНО адаптивну складову, навчити учнів 
раціонально використовувати час виконання ЗНО, провести 
тренування з виконання завдань ЗНО в режимі реального часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76826  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Микита Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для визначення 

додаткового фінансування на придбання протипожежних засобів для 
доукомплектування ними об'єктів міста або населеного пункту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76827  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кручініна Дарина Борисівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями та кресленням концептуальної моделі крісла 

"Скандинавський рельєф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76828  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Ты устала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76829  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Он ищет её"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76830  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Фея"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76831  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амєлін Юрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76832  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Olha Limfa (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 "Floating in a dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір електронної танцювальної музики в стилі deep house. 
Створений для мрійників і людей, які полюбляють піднесену, величну 
музику, яка надихає жити, творити, вірити в себе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76833  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Olha Limfa (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Candid"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір електронної танцювальної музики. Спонукає, незважаючи 
на перешкоди, йти до своєї мети, радіти життю, вірити в себе. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76834  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Olha Limfa (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 "Choice"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір електронної танцювальної музики. Спонукає і надихає 
людину замислюватися над своїм життям, незважаючи на перешкоди, 
йти до своєї мети, мати любляче і відкрите серце.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76835  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76836  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76837  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Янко Наталія Валентинівна, 
Артемь'єв Андрій Владиславович, Артемь'єва Олена Іванівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Періоди розвитку методів ідентифікації кісткових 
решток та вивчення захворювань, зокрема стоматологічних, у 
давнього населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У зв'язку із підвищеним інтересом до еволюції захворювань у 
давнього населення виникає потреба у введенні нових понять у галузі 
медичних наук. Тому актуальним є введення в науковий обіг новітніх 
періодів, які описують розвиток наукових знань щодо ідентифікації 
кісткових залишків та диференціації хвороб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76838  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 
академії аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Аграрно-історичні 
трансформації сільського господарства України (1917-1920 рр.)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дослідженні висвітлюються факти і події в аграрному секторі 
України перехідного періоду (1917-1920 рр.), які нерозривно пов'язані 
зі змінами в економічному секторі держави й мали наслідки для 
всього радянського суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76839  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вальчук Олександр Анатолійович, Царук Микола Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Веб-сайт "Центр 

цифрового моніторингу благополуччя у скотарстві "Cattle.Center"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Центр цифрового моніторингу благополуччя у скотарстві 
призначений для використання фахівцями галузі скотарства: 
лікарями ветеринарної медицини, зоотехніками, фермерами, 
техніками з штучного запліднення, тваринниками та керівниками 
сільгосппідприємств, а також працівниками інформаційно-
консультаційних та аналітичних служб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76840  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксьонз Ігор Володимирович, Хмілевський Денис 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)  Опис методу "Діагностика деструктивних форм гострого апендициту 

у дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований спосіб передбачає визначення симптому Щьокіна-
Блюмберга в поєднанні з пальцевим дослідженням прямої кишки. 
Тим самим виключається можливість потрапити у вікно "уявного 
благополуччя", коли нервові рецептори очеревини уражені продуктами 
розпаду тканин, внаслідок цього поріг больової чутливості значно 
знижений і пальпація передньої черевної стінки не викликає болю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76841  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Андрій Володимирович, Бойченко Ольга Миколаївна, 

Ніколішин Анатолій Карлович  
 
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 "Стоматологічні індекси в якості маркерів інших 

галузей науки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76842  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарчук Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 

академії аграрних наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Роль Полтавського 

дослідного поля в контексті становлення та розвитку науки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз результатів наукової діяльності Полтавської 
сільськогосподарської дослідної станції, який засвідчив її вагомий 
внесок у розвиток тваринництва і рослинництва України. 
Досліджуваний період у розвитку сільськогосподарської науки та 
дослідної справи України характеризувався якісними змінами, сприяв 
успішному розвитку аграрного сектора на прикладі станції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76843  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Keep Me Alive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76844  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Alone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76845  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Another week"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76846  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Along the line"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76847  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Baby Run"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76848  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Брошура "Судово-фармацевтичний аналіз нелегального обігу 
спиртовмісних рідин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять судово-фармацевтичний аналіз 
нелегального обігу рідин, що вміщують спирт. В тексті викладено 
особливості обігу спиртовмісних рідин, приклади із судово-
фармацевтичної практики щодо нелегального обігу спиртовмісних 
рідин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76849  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супонькіна-Лагнюк Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Поетично-хореографічна вистава "Лялькар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вистава, призначена для постановки на сцені, з використанням поезії, 
хореографії, акторської майстерності, акробатики, вокалу, музики, 
відеопроекції та світлових спецефектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76850  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн путівник абітурієнта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може бути застосована в навчальному процесі для доступу 
до систематизованої інформації про ВНЗ за такими напрямами та 
категоріями: загальна інформація про вуз, факультет, кафедри, 
викладацький склад, розміщення та призначення аудиторій, 
інформативний фотоальбом та інша корисна інформація.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76851  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Формування творчої 
особистості у закладах природоохоронного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Об'єктом дослідження є процес формування творчої особистості в 
системі культурно-просвітницької діяльності у закладах 
природоохоронного профілю з вибудованою концепцією, що визначає  
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цілі та завдання у сфері розвитку професіоналізму кадрового 
потенціалу, вдосконалення функціонування системи вищої освіти в 
підготовці майбутніх фахівців, у здійсненні професійної діяльності в 
природоохоронній галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76852  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростов Олександр Володимирович (Олександр Рост)  
 
Повне ім'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 "Сказка про Старика и Волка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76853  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Владислав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Ортопланетасвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створено твір, що призначений для використання при 
організації рекламної компанії, консультацій, збуту та іншої 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76854  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуратовський Анатолій Кирилович, Грищенко Костянтин 
Маколайович, Радько Олег Віталійович  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76855  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуратовський Анатолій Кирилович, Грищенко Костянтин 
Маколайович, Радько Олег Віталійович  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76856  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуратовський Анатолій Кирилович, Грищенко Костянтин 
Маколайович, Радько Олег Віталійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Зубчасте колесо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76857  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтачєєва Карина Рушанівна (Karyna B)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Комплект візерунків "Романтичний клевер" 
("Романтичний клевер")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для декоративного ткацтва та/або вишивання на одязі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76858  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтачєєва Карина Рушанівна (Karyna B)  
 
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 "Комплект візерунків "Камелія" ("Камелія")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для декоративного ткацтва та/або вишивання на одязі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76859  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ілля Ігорович, Озарко Олег Романович, Олійник 

Олександр Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проспектів Солюшнс 

Груп"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення 

багатофункціонального маркетингу "Wi-Fino" ("Програмне 
забезпечення "Wi-Fino")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для налаштування та адміністрування 
контенту веб-сторінки, що відображається при підключенні до мережі 
Інтернет, використовуючи технологію Wi-Fi, авторизації 
користувачів, збору та обробки статистичних даних, моніторингу 
роботи і керування такою мережею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76860  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пентелейчук Адріан Георгійович  
 
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 "Pentelei"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку фотографічних творів входять 6 альбомів фотографій 
дитячих та весільних суконь. Кожна сукня є унікальною авторською 
розробкою з використанням оригінальних прикрас і візерунків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76861  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник англійської мови для середньої школи "BRIGHT 
ENGLISH. PUPIL'S BOOK 11"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвинюк О.І. Яскрава англійська : Підручник для 
11-х класів середньої школи. - Дніпропетровськ : Видавництво 
"Навчальна книга", 1996. - 272 с. 

 
Анотація   

7-й підручник 7-рівневого багатокомпонентного навчально-
методичного комплексу, розробленого за авторською концепцією 
багаторівневого діалогу культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76862  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совелия Понти (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 "Небесный Замок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Фантастичний роман написаний російською мовою, має чотири 
книги: "Огненный путь", "На грани", "Синее пламя", "Обратная 
сторона тьмы".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76863  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюх Володимир Ярославович  
 
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)  Комікс "Щаслива цифра 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За сюжетом твору мова йде про азартну гру в "кості", яка як алегорія 
відображає світ маніпуляцій, паралельно показана історія солдата, 
який, виконуючи наказ, стає жертвою цих маніпуляцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76864  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Світлана Юріївна, Адамчук Марта 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 "Woman's Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76865  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Назва та опис персонажу 
"Рукопяткин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персонаж Рукопяткін, вигаданий автором під час написання казкової 
повісті "Удивительные приключения Рукопяткина, девочки Вари и ее 
преданных друзей".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76866  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін Сергій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вибірки еквівалентних фрагментів з 
паралельних різномовних текстів "ParsEqv" ("ParsEqv")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма здійснює вибірку еквівалентних слів, виразів, 
фрагментів речень з паралельних текстів українською, російською, 
англійською, іспанською, італійською, французькою, польською 
мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76867  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозульов Олександр Вікторович, Гнітецький Євген Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Поведінка споживача: Робочий зошит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник являє собою робочий зошит для проходження та 
закріплення матеріалу з дисципліни "Поведінка споживачів". 
Методичний матеріал рекомендовано для самостійної роботи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76868  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бажеріна Катерина Володимирівна, Гнітецький Євген Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Маркетинг послуг: Робочий зошит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронне мережове навчальне видання містить практикум з 
основних розділів курсу. Надана велика кількість практичних 
прикладів та фактичних матеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76869  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоменко Сергій 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)  Літературний письмовий твір "Програмно-аналітична система 

Equalizer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмно-аналітична система за своєю суттю є ВІ-системою або 
системою бізнес-аналітики, що об'єднує дані з різних джерел 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76870  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоменко Сергій Володимирович, Білявський Дмитро Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програмно-аналітична система 

Market Edge"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмно-аналітична система за своєю суттю є ВІ-системою або 
системою бізнес-аналітики, що об'єднує дані з різних джерел інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76871  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Олександра Анастасія 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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу "Сценарне планування" під час досудового 
розслідування умисного вбивства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить алгоритм застосування методу із урахуванням 
механізму та способу скоєння злочину, запропоновано алгоритм 
побудови окремих сценаріїв та довготривалої стратегії планування 
слідчих (розшукових) дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76872  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілорадова Наталя Едуардівна, Попова Галина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика "Застосування 

метафоричних асоціативних карт у проведенні психологічного 
дебрифінгу для подолання кризових станів поліцейських"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У професійній діяльності сучасного працівника поліції достатньо 
часто виникають ситуації, в яких виконання оперативно-службових 
завдань здійснюється у досить складних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76873  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлічук Олександр Антонович  
 
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             
"Принцип зручної доставки товарів покупцям за допомогою         
дронів "Укрпульс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкривається принцип доставки товарів за допомогою 
дронів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76874  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Anitta-Raven"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76875  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Вікторія Борисівна, Аносова Юлія Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки щодо виконання самостійних 
робіт з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі розглянуто методичні вказівки до самостійних робіт, які є 
складовим елементом інтеграції теоретичних і практичних знань з 
іноземної мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76876  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Людмила Віталіївна, Шкарбуль Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки щодо виконання самостійних 

робіт з предмета "Українська література" Частина 1 для отримання 
студентами повної загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки укладено з метою наданя можливості студентам 
самостійно одержати знання з окремих питань предмета "Українська 
література", поглибити набуті зання під час занять, а також 
перевірити засвоєні самостійно відомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76877  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для виконання 

лабораторної роботи "Вимірювання опору розтіканню струму 
заземлюючих пристроїв, питомого опору ґрунту, ізоляції мереж та 
електроустановок" ("OP LR 8")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу з дисципліни 
"Охорона праці в галузі", імітуючи відповідний лабораторний стенд, з 
можливістю збереження результатів в текстовому форматі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76878  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, твір, створений 
для сценічного показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Моя скверная бабуля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В центрі сюжету дуже сором'язливий, добрий, але безцільно проживаючий 
своє життя, робітник зоопарку, 27-річний Артем. Після смерті епатажної 
письменниці Еліонори життя Артема перевертається з ніг на голову. 
З'ясовується, що він її онук, котрому погана бабуся "дещо" заповіла. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76879  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюх Володимир 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)  Сценарій "Число 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

По сюжету твору мова йде про азартну гру в "кості", яка як алегорія 
відображає світ маніпуляцій. Паралельно показана історія солдата, 
який, виконуючи наказ, стає жертвою цих маніпуляцій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76880  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімушкін Максим Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "17" ("Сімнадцять")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76881  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій Вікторович, Ковтун Василь 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 "Зотлів Жаги Вогонь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76882  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвіркун Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Малюнок у вигляді круглого графічного та текстового 

символу (логотип), який представляє музичний гурт "ПРИЧИНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається із слова "ПРИЧИНА", зображеного тричі -
українською, грецькою та латинською мовами авторською 
каліграфією навколо крапки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76883  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульженко Олег Григорович, Шульженко Іван Денисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Барельєф "Скіфія-Степ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76884  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тетраедр" - 
методика роботи приладом "Оберіг". Атлас точок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкривається суть Тетраедра - методики роботи приладом 
"Оберіг", призначення якого - вплив на сухожилля, фасції, суглоби, 
надкісницю та місця на тілі, які зазнали травмування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76885  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Василина Ігорівна, Кузнецова Ірина 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)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Концептуальна модель 
дизайну інтер'єру офісу агентства "Jailoo tour"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76886  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Сергій Олександрович, Міночкін Дмитро Анатолійович, 
Єрмаков Антон Валерійович, Кривошеїна Анастасія Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Впровадження модифікації протоколу ТСР в 
широкосмугових мережах радіодоступу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76887  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопишин Анатолій 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "LIFEHACKER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76888  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Технологічний підхід у підготовці майбутнього 
педагога корекційної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Середа І.В. Технологічний підхід у підготовці 
майбутнього педагога корекційної освіти // Молодий вчений. - 2017. - 
№ 1 (41) січень. - С. 503-506. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано основні етапи, зміст та особливості 
технологічного підходу в освіті. Визначено організаційно-педагогічні 
умови формування технологічної компетентності майбутнього 
педагога корекційної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76889  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина Валеріївна  
 
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)  Розділ 2.1 колективної монографії "Сучасний стан формування 
технологічної культури майбутнього викладача з позицій 
компетентнісного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У розділі монографії здійснено аналіз сучасного плану формування 
технологічної культури майбутнього викладача з позиції 
компетентнісного підходу. Представлено результати 
констатувального етапу дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76890  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савінова Наталія Володимирівна, Шипіна Світлана 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)  Розділ 1.1 монографії "Активно-ігрова логокорекція просодичної 
сторони мовлення дошкільників із тяжкими порушеннями 
мовленнєвої діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У розділі монографії обґрунтовано теоретичні основи логокорекції 
просодичної сторони мовлення дошкільників із тяжкими 
порушеннями мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76891  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савінова Наталія Володимирівна, Клочкова Марина 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)  Розділ 2.1 монографії "Підготовка майбутніх корекційних педагогів 
до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У розділі монографії здійснено аналіз проблеми підготовки майбутніх 
корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального 
закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76892  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тетяна Миколаївна, Чубань Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Підготовка бакалаврів-філологів: 
практичні заняття та індивідуальна робота"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику обґрунтовуються загальні вимоги до підготовки і 
проведення практичних занять у вищій школі, пропонуються 
орієнтовні теми, плани занять, завдання, рекомендується певна 
література.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76893  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тетяна Миколаївна, Чубань Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчання у магістратурі: 
практичні заняття і самостійна робота ("Актуальні питання 
українського термінознавства", "Українська наукова мова")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику обґрунтовуються загальні вимоги до підготовки і 
проведення практичних занять у вищій школі, пропонуються 
орієнтовні теми, плани занять, завдання, рекомендується певна 
література.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76894  
 
Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тетяна Миколаївна, Чубань Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчання у магістратурі: 

підготовка і захист магістерської роботи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику обґрунтовуються загальні вимоги до написання 
магістерської роботи з української лінгвістики та лінгводидактики 
вищої школи, пропонуються орієнтовні теми, правила оформлення, 
методологія наукового дослідження, рекомендуються способи й засоби 
апробації, рецензування, захисту магістерської роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76895  
 
Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубань Тетяна Василівна, Левченко 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)  Стаття "Вивчення звертання в педагогічних університетах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються семантичні відношення, які утворюють у 
реченні звертання. На матеріалі речень з повісті І. Нечуя-Левицького 
"Бурлачка" визначено, що важливим засобом вираження ввічливості 
та поваги в етикетній ситуації є звертання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76896  
 
Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поправка Анна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 

образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Метафорические ассоциативные карты 

"Антиполярность" ("МАК "Антиполярность")  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

472 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено як проективну методику для застосування у 
психологічній та психотерапевтичній практиці в роботі з великим 
репертуаром психологічних запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76897  
 
Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геба Віктор Анатолійович, Бабушкін Микита Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Кальянная мудрость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76898  
 
Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмах Костянтин Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "REIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення словосполучення "REIS" у кількості 
трьох зображень, створене автором і призначене для використання  
як торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76899  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Тетяна 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)  Книга "Кохання, вареники чи підбори: що допомагає українкам 
підкорювати світ?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга розповідає, чим українки відрізняються від інших жінок 
світу. Ви дізнаєтесь, як вони доглядають за собою, як вибудовують 
стосунки з чоловіками, що їдять, якому стилю одягу надають 
перевагу, які книги читають, як виховують дітей і навіть як 
кохаються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76900  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінаюк Сергій 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 "Програмно-технічний комплекс центру 
сертифікації ключів електронного цифрового підпису за алгоритмами 
ДСТУ 4145-2002, RSA, ECDSA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76901  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочут Юрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ювелірні вироби "KOCHUT" 
("KOCHUT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76902  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "RAW-POL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення словосполучення "RAW-POL" у 
кількості трьох зображень, створене автором і призначене для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76903  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценовський Ярослав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "SPECSIZ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення словосполучення "SPECSIZ" у 
кількості трьох зображень, створене автором і призначене для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76904  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балай Олександр 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 "Програмне забезпечення "Personal Box"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для безпечного зберігання документів, 
банківських карт, паролів і будь-якої іншої важливої інформації в 
цифровому вигляді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76905  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балай Олександр 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 "Програмне забезпечення "Emister"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма  призначена для вивчення англійської мови для дітей та 
дорослих, які люблять ігри, веселощі і подорожі. Програма створена в 
ігровій формі, що допоможе з легкістю вивчити тільки найнеобхідніші 
слова і правила граматики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76906  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балай Олександр 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 "Програмне забезпечення "Forward backup"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує пряме резервне копіювання важливих даних, 
зберігання і відновлення даних в разі технічних збоїв або втрати 
пристрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76907  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філімонов Денис Віталійович, Руда Агнесса (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник музичних творів "Луч тепла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Луч тепла", "Навсегда", "Сахар", "И стала 
ангелом она...", "Моя ты тайна...", "Тени".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76908  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктория Королёва (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 "Чувства и эмоции"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає вірші про емоційні почуття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76909  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Октябрина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 
створення багатофункціональної, мобільної, легко розбірної 
конструкції для грудного вигодовування немовлят в місцях 
громадського користування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Багатофункціональні, мобільні, легко розбірні конструкції для 
вигодовування немовлят рекомендовано мати кожній локації 
публічного доступу, починаючи від мерії, соціальних служб, стадіонів, 
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аеропортів, вищих навчальних закладів, торговельних центрів, 
ресторанів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76910  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 
виготовлення дерев'яних виробів - сувенірної та іграшкової продукції 
"Магічний куб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виготовлення дерев'яних виробів з відходів меблевого виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76911  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Мое бесконечное небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76912  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазунова Світлана Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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)  Літературний письмовий твір наукового та практичного характеру 
"Гармонійний розвиток дітей 2-3 років з кохлеарними імплантами та 
слуховими апаратами. Методичний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено комплекс вправ, завдань, призначених для розвитку 
пам'яті, мислення, слухосприймання, звуконаслідування, дрібної 
моторики, математичних навичок у дітей з кохлеарними імплантами 
та слуховими апаратми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76913  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Магия оракула Ленорман ключ в храм души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано авторські магічні рецепти, які передавалися з 
покоління в покоління, а також ті обряди, які особисто напрацьовані і 
перевірені практикою майстера Моргани з колодою Ленорман.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76914  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель дизайну інтер'єру офісу 
event-агенства "Шалені грані"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76915  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  пані Анна (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 "Опис персонажу "Персонаж "Пані 
Анна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис персонажу "Пані Анна", її навичок, звичок, загального образу, 
призначеного для показу в освітніх, театральних, мистецько-
розважальних, комерційних закладах з метою багатогранного 
виховання дітей та дорослих з естетики, психології, рукоділля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76916  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Марія 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 "Професійне самовизначення як складова процесу 
самореалізації особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бикова М.М. Професійне самовизнання як складова 
процесу самореалізації особистості // Самореалізація пізнавально-
творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті 
[монографія] / [за ред. проф. М.О. Лазарєва]. - Суми : ФОП Цьома С.П., 
2016. - с. 9-31 

 
Анотація   

У статті розглядаються сутність та взаємовплив понять професійне 
самовизначення особистості, самореалізація особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76917  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Щасливчик Диявола. Частина І: Сльози Ліландії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76918  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провоторов Кирило Денисович  
 
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 "Картина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76919  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Нестеренко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науквоий твір "Класифікація природного капіталу для вимог 
інтегрованої звітності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою комплексного врахування багатогранної структури 
природного капіталу при формуванні інтегрованої звітності 
розроблено класифікацію природного капіталу за об'єктами обліку: 
активи оборотні, активи необоротні, пасиви.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76920  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Ставерська Тетяна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування фінансово-економічного 
механізму стратегічного управління забезпеченням сталого розвитку 
підприємства та його фінансової безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фінансово-економічний механізм є компонентою комплексної 
системи управління підприємством. Його дія спрямована на 
забезпечення стійкого фінансового стану у довгостроковому періоді 
оптимального залучення та ефективного використання фінансових 
ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76921  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверчева Наталія Олександрівна, Бойко Вікторія Олександрівна, 

Бойко Людмила 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)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 

"European vector of the development of layer poultry farming in Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуті питання щодо необхідності реабілітації та 
переорієнтації вітчизняних підприємств на європейський та світовий 
ринок. Досліджено баланс яєць і яйцепродуктів, проілюстровано 
динаміку виробництва та тенденцій зростання експорту яєць з 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76922  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Вікторія Олександрівна, Бойко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно письмовий твір науково-економічного характеру 

"Перспективи розвитку фермерських господарств Херсонської 
області"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі проаналізовано особливості діяльноті і розвитку 
фермерських господарств Херсонської області. Обґрунтовано вибір 
спеціалізації фермерських господарств та їх роль у виробництві 
сільськогосподарської продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76923  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрянцев Володимир Анатолійович, Степченко Володимир 

Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Радио-Тепловизорная 

Технология (РТТ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір відображає технологію дистанційного зондування з отриманням 
різночасових космічних та авіаціоних знімків теплового 
випромінювання електромагнітного спектра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76924  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерман Ісаак Михайлович, Воліченко Юрій Миколайович, Кутіщев 

Павло Сергійович  
 
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 "Основи прикладної поведінки риб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику пропонується прикладна інформація відносно механізму 
впливу фізіологічного підґрунтя на поведінку риб. Певна увага 
приділена впливу абіотичних та біотичних факторів на поведінкові 
реакції риб різних екологічних груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76925  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерман Ісаак Михайлович, Кутіщев Павло Сергійович, Гейна 
Констянтин Миколайович  

 
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 "Біологічні основи рибогосподарської експлуатації 
оселедцевих (Clupeidae) Дніпровсько-Бузької гирлової системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена комплексна характеристика промислових оселедцевих 
у зв'язку з активізацією промислу на фоні сучасного стану 
біопродукційного потенціалу досліджувальної акваторії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76926  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Єлизавета Олегівна (Чорна Чайка Портова)  
 
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 "Інтимний вибір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга про наше суспільство; про молодь, сповнену життя та мрій; про 
закордон, особисту кризу, токсичні стосунки, здатність любити і повне 
невміння цього робити; про важливість вибору свого партнера і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76927  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерман Ісаак Михайлович, Гейна Констянтин Миколайович, Козій 
Михайло Степанович, Кутіщев Павло Сергійович, Воліченко Юрій 
Миколайович  

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

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

твору (творів)  Наукова монографія "Рибництво та рибальство трансформованих 
річкових систем півдня України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія буде корисною для науковців, практичних працівників 
рибного господарства, студентів, аспірантів відповідних наукових та 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76928  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотов Борис Васильович, Болотов Максим Борисович, Болотов 
Ілларіон 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)  Науковий твір "Бальзам Болотова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання цілющого напою "Бальзам Болотова" дозволяє 
стимулювати в людському організмі процеси, які пов'язані з 
регенерацією тканин людського організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76929  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім), Ruzhynski (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 "Play this life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76930  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (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 "Face To Face"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76931  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ruzhynski (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 "Шлях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76932  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турбінський Артур 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 "Весёлое и унылое болезненное пребывание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76933  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіверс Зінаїда Феодосіївна, Духневич Віталій Миколайович, Осадько 
Олеся Юріївна  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Прикладні аспекти становлення політико-правової 
свідомості молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розроблено модель формування політико-правової 
комплектності, запропоновано шляхи її розвитку, що сприятиме 
гармонізації відносин між громадянами, владою і державними 
інституціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76934  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюніч Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Передчуття добра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів має на меті словом популяризувати і виховувати у 
читачів високі моральні цінності - добро, кохання, любов до батьків 
та країни, чесність, гідність. Збірка віршів спрямована на всі верстви 
населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76935  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаганенко Антон 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 "Ты - именно та"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76936  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76937  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Стираю нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76938  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "С тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76939  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасніцький Микола Васильович, Дячук Дмитро Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини" Державного управління 
справами 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Епідуральна фармакотерапія у лікуванні 

дегенеративних захворювань хребта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір висвітлює питання розвитку, формування та саногенезу 
больових синдромів при дегенеративному ураженні хребта. У творі 
розглянуто інноваційний метод лікування болю в спині, що 
зумовлений дегенеративним ураженням хребта. Твір корисний для 
науковців та практичних лікарів різних спеціальностей, до яких 
звертаються пацієнти з болем у спині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76940  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монгарова Юліана Євгеніївна, Лукінов Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз якості розробки програмного 

забезпечення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76941  
 
Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Ніколаєвська Олена Анатоліївна, 

Чистякова Тамара Василівна, Полянко Віктор Володимирович, 
Баранов Ігор Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії 

наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Паралельна програма GausSolver для 

дослідження та розв'язання лінійних систем зі щільними  
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                                                           невиродженими матрицями з довільною розрядністю на MIMD-
комп'ютерах" ("GausSolver")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження та розв'язання на MIMD-
комп'ютерах лінійних систем зі щільними невиродженими матрицями 
з довільною розрядністю використовуючи LU-розвинення матриці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76942  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Ніколаєвська Олена Анатоліївна, 
Чистякова Тамара Василівна, Баранов Ігор Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Паралельна програма Slae svd mpf p для 
дослідження та розв'язання лінійних систем зі щільними 
виродженими матрицями з довільною розрядністю на MIMD-
комп'ютерах" ("Slae svd mpf p")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження властивостей та розв'язання 
на MIMD-комп'ютерах лінійних систем зі щільними виродженими 
матрицями з довільною розрядністю, використовуючи SVD-розвинення 
матриці, методом найменших квадратів з оцінками достовірності 
отриманого розв'язку; візуалізуються результати розв'язання. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76943  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тренінговий 
курс для викладачів шкіл та ВНЗ з практичними рекомендаціями та 
методичним матеріалом "Викладання в стилі коучингу" 
("Викладання в стилі коучингу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Головна мета - підвищити у педагогів внутрішню мотивацію в 
професійному та особистісному зростанні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76944  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Регламент контролю організації та проведення 
конкурсних торгів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76945  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Неля Василівна, Шулякова Леся Вікторівна, Борзенко 
Олександра Павлівна  

 
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 "Російсько-українсько-
англійський словник термінології і номенклатури автомобільного 
транспорту" Том 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Термінологічна праця,  що спрямована на створення спеціалізованого 
багатомовного науково-навчального видання з автомобілебудування і 
ремонту транспортних засобів, у змістовій частині якої набагато легше 
знайти перекладний термін-відповідник, ніж у загальнотехнічному 
словнику або у словнику галузі машинобудування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76946  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Інтелектуальна книжка-іграшка 
"Словограй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рухома книжка для інтелектуального дозвілля, орієнтована на читача 
будь-якого віку, якому цікаві лінгвістичні ігри з української мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76947  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоркин Лев Иванович (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 "Новые песни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сорок три нові пісні від ліричних та іронічних до філософсько-
драматичних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76948  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власько Василь 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 "Ілюстрація Coffee Vlasko"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На першій ілюстрації зображене оригінальне чоловіче обличчя з 
бородою та з краваткою-метеликом. На другій ілюстрації зображена 
краватка-метелик.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юсефі Гасемабадіян Шахін Рахматоллах  
 
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 "МИРАЖ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 7 авторських творів: "Мираж", "Братья", 
"Дорога", "Полет", "Дождь", "Мечты", "Мистика".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76950  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Марина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі ведеться розповідь про непросту долю звичайної жінки 
Марини, яка волею долі, після смерті чоловіка, опинилася в складних 
життєвих обставинах. Розповідь ведеться як у вигляді спогадів про 
минуле життя, так і в теперішньому часі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76951  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яель (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 "Це Синай, крихітко!" ("Це Синай...")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга цікава як для сімейного читання, так і для самостійного 
ознайомлення з цією тематикою дитини молодшого-середнього 
шкільного віку, а можливо і дорослого читача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76952  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
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 "SAMALI/Сомали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76953  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  ПІсня "Злітай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76954  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Не думай больше"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76955  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Ще буде рай в твоїй душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76956  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Валерій Михайлович, Алєксєєнко Світлана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота "Комп'ютерно-інформаційна технологія для 

вивчення техніки розробки систем автоматизації процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76957  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недвіга Олександр Олександрович (Любімір)  
 
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 авторських пісень "СТАРАЯ СКАЗКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76958  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сбруєва Аліна 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)  Глава монографії "Тенденції розвитку політики Європейського 

Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі діахронного аналізу документів ЄС, присвячених проблемам 
якості вищої освіти, охарактеризовано тенденції розвитку стратегії 
європейської спільноти щодо досліджуваного освітньо-політичного 
феномена, зокрема щодо якості викладання у вищій школі. З'ясовано 
актуальні напрями оновлення порядку денного ЄС у сфері вищої 
освіти, прийняті у 2017 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76959  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латуненко Юлія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Красная рыба в черной воде"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76960  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергійчик Станіслав 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 "Shipvisor" (Planned Maintenance System)" 

("Shipvisor" )  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76961  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
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 (1-й рік навчання)" підручник для 5 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є частиною навчально-методичного комплексу "Німецька 
мова" для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які 
розпочинають вивчати німецьку як другу іноземну мову. Видання 
містить 8 розділів, які складаються з певної кількості уроків для 
закріплення та узагальнення навчального матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76962  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Бітківська 
Галина Володимирівна, Мацапура Валентина 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)  "Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)" 
підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76963  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар Олена Іванівна  
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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 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової та 
повної загальної середньої освіти та оновленої програми із зарубіжної 
літератури для 5-9 класів (зі змінами 2017 р.), а також Концепції Нової 
української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76964  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколаєвич  
 
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 5 класу загальних 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової та 
повної загальної середньої освіти та оновленої програми із зарубіжної 
літератури для 5-9 класів (зі змінами 2017 р.), а також Концепції Нової 
української школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76965  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна  
 
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 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам 
Державного стандарту, Концепції Нової української школи та чинній 
програмі з української мови. Це відомості про словосполучення і 
речення, звукову й графічну будову слова, інформація про 
лексикологію, словники, а також зв'язну мову (мовлення).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76966  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідолах Дмитро Ілліч, Кузьович Василь Степанович, Білоус Андрій 
Михайлович  

 
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 
вимірювання висоти дерев і чагарників з використанням безпілотного 
літального апарату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика використовується для виконання наукових досліджень та 
потреб лісо- та парковпорядкування, а також для встановлення 
розряду висот при відведенні ділянок під рубки й створення бази 
даних вимірів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76967  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідолах Дмитро Ілліч, Кузьович Василь Степанович, Білоус Андрій 
Михайлович  

 
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 
вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і чагарників з 
використанням безпілотного літального апарату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика використовується для потреб лісо- та парковпорядкування, 
інвентаризації лісових ресурсів і садово-паркових об'єктів,  
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розроблення проектів озеленення та реконструкції зелених насаджень, 
створення геоінформаційної бази даних вимірів, а також для 
виконання інших наукових досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76968  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці ходу 
росту модальних насіннєвих березових деревостанів українського 
Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці ходу росту модальних насіннєвих деревостанів берези 
повислої використовуються як довідкові дані для прогнозування 
росту і розвитку березняків в Поліссі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76969  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Білоус Світлана Юріївна  
 
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 "Таблиці ходу 
росту модальних вегетативних осикових деревостанів українського 
Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються для прогнозування росту і розвитку 
осикових лісів в українському Поліссі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76970  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці ходу 
росту модальних вегетативних вільхових деревостанів українського 
Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються для прогнозування росту і розвитку 
вільшаників в українському Поліссі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76971  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці 
біопродуктивності модальних насіннєвих березових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для прогнозування 
динаміки основних компонентів фітомаси деревостанів, підліску і 
підросту та живого надґрунтового покриву у процесі росту і розвитку 
березняків в умовах українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76972  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці 
біопродуктивності модальних вегетативних вільхових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для прогнозування 
динаміки основних компонентів фітомаси деревостанів, підліска і 
підросту та живого надґрунтового покриву у процесі росту і розвитку 
вільшаників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76973  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Білоус Світлана Юріївна  
 
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 "Таблиці 

біопродуктивності модальних вегетативних осикових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для прогнозування 
динаміки основних компонентів фітомаси деревостанів, підліска і 
підросту та живого надґрунтового покриву у процесі росту і розвитку 
осичників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76974  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці для 

оцінювання фітомаси березових насаджень українського Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для визначення 
динаміки основних компонентів фітомаси деревостанів, підліска і  
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підросту та живого надґрунтового покриву та надземної фітомаси 
насаджень у процесі росту і розвитку березняків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76975  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці 
біопродуктивності модальних сосново-березових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для прогнозування 
динаміки основних компонентів фітомаси деревостанів, підліска і 
підросту та живого надґрунтового покриву  у процесі росту і розвитку 
сосново-березових лісів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76976  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Білоус Світлана Юріївна  
 
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 "Таблиці для 
оцінювання депонованого вуглецю в фітомасі осикових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для визначення 
динаміки депонованого вуглецю в фітомасі стовбурів у корі, фітомасі 
гілок у корі та надземній фітомасі деревостанів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76977  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці ходу 
росту модальних сосново-березових деревостанів українського 
Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовують як довідкові дані для прогнозування росту і 
розвитку березняків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76978  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці для 
оцінювання депонованого вуглецю в фітомасі вільхових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для визначення 
динаміки депонованого вуглецю в фітомасі стовбурів у корі, фітомасі 
гілок у корі та надземній фітомасі деревостанів вільшаників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76979  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці для 
оцінювання депонованого вуглецю в фітомасі березових насаджень 
українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для визначення 
динаміки депонованого вуглецю в фітомасі стовбурів у корі, фітомасі 
гілок у корі та надземній фітомасі деревостанів березняків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76980  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Білоус Світлана Юріївна  
 
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 "Таблиці для 

оцінювання фітомаси осикових насаджень українського Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для визначення 
динаміки основних компонентів надземної фітомаси деревостанів, 
підліска і підросту, живого надґрунтового покриву та надземної 
фітомаси насаджень у процесі росту і розвитку осичників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76981  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
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 "Таблиці для 
оцінювання фітомаси вільхових насаджень українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці використовуються як довідкові дані для визначення 
динаміки основних компонентів надземної фітомаси деревостанів,  
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підліска і підросту, живого надґрунтового покриву та надземної 
фітомаси насаджень у процесі росту і розвитку вільшаників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76982  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "ADAPTIVE SELECTION AND ECOLOGY OF WILD 
SILKWORMS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76983  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні методи діагностики токсоплазмозу котів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати досліджень котів різного віку з метою 
встановлення діагнозу токсоплазмоз. Застосовано сучасні тест-
системи зарубіжних виробників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76984  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Наталія Олександрівна, Шевченко Петро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з динаміки популяцій риб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум з дисципліни "Динаміка популяцій риб" - це форма 
організації лабораторно-практичних та самостійних робіт магістрів 
денної та заочної форм навчання, що включає сукупність 
різноманітних видів лабораторних та практичних завдань з 
елементами тренінгу (аналітичні та практичні), тестові завдання, в 
результаті виконання яких у магістрів формуються вміння і навички 
застосування теоретичних знань під час розв'язання професійних 
завдань, виконання функціональних обов'язків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76985  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкарупа Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Рибальство континентальних водойм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено теоретичний матеріал щодо риболовних 
матеріалів, наведені найбільш поширені види знарядь 
водосховищного, озерного, річкового та аматорського рибальства, 
технології їх побудови, застосування в різні періоди року і ремонт, 
способи зберігання знарядь лову, оцінювання промислових запасів та 
їх раціональне використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76986  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-навчальні рекомендації "Моніторинг та 
інтегрована система захисту зернових колосових від вівсяної 
цистоутворюючої нематоди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цистоутворюючі нематоди є облігатними седентарними паразитами 
кореневої системи як культурної, так і природної рослинності. 
Здатність відмерлих самиць утворювати стійку оболонку-цисту 
забезпечує потомству багаторічне виживання за несприятливих умов, 
а мікроскопічні розміри та прихований спосіб життя суттєво 
ускладнюють своєчасне виявлення та ефективне контролювання їх 
чисельності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76987  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбаса Ярослав Володимирович, Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "МОРТМАСА  БЕРЕЗНЯКІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ: 

ДЕПОНОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ ТА ЕНЕРГІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінювання екосистемних послуг та вуглецевого циклу в лісових 
екосистемах потребує комплексного дослідження динаміки і 
структури компонентів лісової біомаси. Мортмаса лісу відіграє 
важливу роль для депонування вуглецю та накопичення енергії в 
екосистемі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76988  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голяка Марина Андріївна, Білоус Андрій Михайлович, Голяка 

Дмитрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "ДЕРЕВНИЙ ДЕТРИТ БЕРЕЗОВИХ ЛІСІВ 

УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено результати дослідження лісівничо-
екологічних особливостей динаміки деревного детриту в березняках 
українського Полісся. Наведено результати визначення видової 
приуроченості грибів до компонентів деревного детриту різних класів 
деструкції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76989  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рашкова Жанна Валеріївна (Падалка Жаннет)  
 
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 "Опис, правила та матеріали 
гри "Красива Стратегія" ("Красива Стратегія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра спрямована на розвиток підприємницьких навичок як для 
досвідчених підприємців, так і початківців. В ігровій формі гравці 
набувають навички, мотивацію та досвід бізнесової діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76990  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юсіф Катерина Файсалівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Авторська розробка словесно-графічного позначення 
"INNOVA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76991  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Письма к тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшло 57 віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76992  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрагамович Орест Остапович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва " Логотип журналу "Львівський 

клінічний вісник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76993  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Черенько Людмила Миколаївна, 

Шишкін Владислав Сергійович, Полякова Світлана Володимирівна, 
Крикун Ольга Ігорівна, Васильєв Олександр Анатолійович, Реут 
Анна Георгіївна  

 
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 "Методика побудови "карти бідності" 

населення України"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демографічні чинники бідності (колективна 

монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. - К. : Інститут демографії та 
соціальних досліджень НАН України. - 2009. - 184 с. 

 
Анотація   

Виявлено основні демографічні та соціально-економічні чинники, що 
впливають на бідність населення України. Обґрунтовано теоретико- 
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методологічні підходи до побудови "карти" бідності на основі 
виявлених чинників, що діють на регіональному та субрегіональному 
рівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76994  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позняк Олексій Володимирович, Гнатюк Тетяна Олегівна, Мостова 

Ірина Олександрівна, Скибчук Анастасія Андріївна, Швидка Ганна 
Юріївна, Навара Аліна Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика розрахунку добової вартості 

витрат на утримання одного іноземця або особи без громадянства в 
пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано розрахунки вартості витрат на харчування, 
медикаменти та перев'язувальні матеріали, матеріально-побутове 
забезпечення, комунальні послуги та енергоносії, послуги 
перекладача та охорони, перукаря та транспортні витрати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76995  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Новіков Валерій Миколайович, Дєєва 

Надія Миколаївна, Швець Павло Анатолійович, Гвелесіані Анна 
Гелаївна, Котенко Тетяна Миколаївна, Загороднєв Ярослав 
Анатолійович, Дерев'яненко Ірина Віталіївна  

 
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 "Оцінка 

соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області: 
законодавчі умови, соціальні наслідки та пропозиції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено тенденції соціально-економічного розвитку Дніпропетровської 
області та розроблені пропозиції щодо створення умов зростання 
обсягів доходів місцевих бюджетів країни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76996  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудря Олена Павлівна, Грищенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей від 5 
років за 20 днів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику вміщено вправи та завдання для індивідуального 
самостійного розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та 
гармонізації функціонування правої та лівої півкуль головного мозку 
за допомогою створення малюнка обома руками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76997  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудря Олена Павлівна, Грищенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей від 8 
років за 20 днів. Частина 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику вміщено вправи та завдання для індивідуального 
самостійного розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та 
гармонізації функціонування правої та лівої півкуль головного мозку 
за допомогою створення малюнка обома руками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  76998  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Валерій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новий паралельний переклад книг Святого Письма Старого й 

Нового Завіту, канонічних із давньоєрейської та грецької мови 
"Біблія або Вічне Євангеліє/Библия или Вечное Евангелие"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ювілейне видання до 500-річчя Реформації. Перший паралельний 
переклад українською та російською мовами Старого та Нового 
Завіту, який є: богонатхненним, біблійно-класичним, канонічним, 
аутентичним, науково-академічним, позаконфесійним, актуальним, 
біблійно-універсальним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  76999  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політуха Олександр 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)  Повнометражний аудіовізуальний твір "Буль-буль-буль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77000  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політуха Олександр 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)  Короткий аудіовізуальний твір "Буль-буль-буль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77001  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Науково-
навчальні рекомендації "Моніторинг та інтегрована система захисту 
картоплі від золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зниження продуктивності рослинництва від фітопаразитних нематод 
складає від 6 до 25 %, проте в осередках високої чисельності може 
досягати 70-90 %. Загальні втрати від нематодозів в світі 
перевищують 125 млрд. доларів щорічно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77002  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Науково-
навчальні рекомендації "Моніторинг та інтегрована система захисту 
багаторічних бобових трав від люцернової і конюшинної 
цистоутворюючих нематод"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прихований і малорухомий спосіб життя, швидке розмноження, 
висока життєздатність і екологічна пластичність дозволяють віднести 
цистоутворюючих нематод до найбільш небезпечних шкідливих 
організмів багатьох сільськогосподарських культур. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77003  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Науково-
навчальні рекомендації "Моніторинг та інтегрована система захисту 
буряків від бурякової цистоутворюючої нематоди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бурякова нематода поширена на великих територіях, зайнятих 
цукровими буряками, як в нашій країні, так і за кордоном.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77004  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валькевич Раїса Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник "Перлини та перлиночки. Українські народні пісні для 

дітей шкільного віку. Виконавський практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розрахований на студентів музично-педагогічних 
факультетів, музичних працівників, учителів музики. Представлено 
українські народні традиційні пісні, вірші та методичні рекомендації 
для більш поглибленого вивчення фольклору України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77005  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач 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)  Книга "Родовід Михайла Поплавського, сина Михайла, внука 

Романового. Від джерел до джерел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77006  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка проектів творів архітектури "Проекты домов и таунхаусов 
"Qproject"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці представлені проекти: візуальне зображення, креслення 
будинків серії Q1-Q14 та таунхаусів серії Q1, Qt2, що розроблені 
автором. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77007  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрощук Таміла Василівна  
 
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)  Цирковий номер "Клоунада "Наречена" ("Наречена")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77008  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрощук Таміла Василівна  
 
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)  Цирковий номер "Клоунада "Рожеві окуляри" ("Рожеві окуляри")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77009  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малков Дмитро Олегович, Малкова Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій "Бомбезний Новий Рік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія фільму розгортається напередодні Нового року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77010  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Авторська розробка словесно-графічного позначення 
"Скарби світу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77011  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Владислав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення тренажеру для 
тренування стрільби "Курс стрільб зі стрілецької зброї та 
гранатометів" (Програмне забезпечення "Курс стрільб зі стрілецької 
зброї та гранатометів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для навчання та тренування стрільців-
початківців та вдосконалення рівня вогневої підготовки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77012  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костіна Лариса 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)  Опис "Концепція "Дитяча Академія гармонійного розвитку" 

("Дитяча Академія гармонійного розвитку")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором описано концепцію навчального закладу, в основі діяльності 
якого покладена мета та ідея гармонійного розвитку дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77013  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варивода Микола Зенонович  
 
Повне ім'я або повне 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 проектирования штампов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма VMDie - прикладна бібліотека для системи 
Компас 3D: система проектування штампів. Програма призначена 
для автоматизації проектно-конструкторських і технологічних робіт 
проектування штампів для обробки металів під тиском.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77014  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитенко Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "База даних виданих технічних умов на приєднання до 

інженерних мереж та комунікацій та оформлених примірників  
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                                                            проектної документації на будівництво даних мереж" ("БД ТУ і 
ПКД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних створена з метою регулювання, аналізу та опимізації 
процесу ведення обліку виданих ТУ та зданих примірників ПКД. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77015  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токаренко 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)  Сценарій проведення Київської міської спартакіади "Здоровий 

киянин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій проведення повномасштабного комплексного спортивного 
заходу, спрямованого на популяризацію фізичної культури і спорту, 
пропаганду здорового способу життя, системного оздоровлення та 
мотивації населення до занять фізичною культурою, а також планової 
підготовки спортсмена до фінальної частини Київської міської 
спартакіади та Всеукраїнських фінальних галузевих та міжгалузевих 
спартакіад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77016  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
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 (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77017  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліулаєва Аліє Веліулаївна  
 
Повне ім'я або 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) 
для закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською 
мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77018  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Історія України" підручник для 9 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77019  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
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 закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77020  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бужилова Валентина Михайлівна, Курогло Надія Іванівна, 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 закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77021  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Польська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77022  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер Меметович, Алієва Лєніє Аблязівна, Меметов 

Іскандер Айдерович  
 
Повне ім'я або 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 для закладів загальної середньої освіти з 

навчанням кримськотатарською мовою. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77023  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борісова Алла Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Комп'ютерна програма "Комп'ютерний код інтерфейсу "Dentist 24.online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою користувальницький інтерфейс сучасного 
інструментарію щодо управління діяльністю стоматологічних клінік 
та систематизації даних клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77024  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борісова Алла Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dentist 24.online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою дані, призначені для управління конкретними 
компонентами системи обробки інформації щодо управління 
діяльністю стоматологічних клінік та систематизації даних пацієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77025  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борісова Алла Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Інтерфейс комп'ютерної програми "Dentist 24.online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів являє собою візуалізацію комп'ютерної програми  та 
включає в себе 11 зображень, які відображають функціональність 
зазначеної програми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77026  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халіна Вероніка Юріївна, Калініченко Людмила Леонідівна, 
Смачило Валентина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма галузь знань 05 
Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка 
спеціалізація "Публічні закупівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітня програма носить експериментальний характер та розроблена 
на основі європейських освітніх програм в сфері публічної закупівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77027  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амелін Євген 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 "Методичні рекомендації "Сурма 
класична"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77028  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ой червона та калина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про історію одного побачення під зоряним небом біля калини, 
яка є свідком зустрічей закоханих різних поколінь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77029  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половко Наталя Петрівна, Вишневська Лілія Іванівна, Ковальова 
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 "Практические занятия в аптеке по 
технологии лекарств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено вимоги, що пред'являються до 
приміщень і персоналу аптеки, до виготовлення різних лікарських 
форм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77030  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друтіс Даница Олегівна  
 
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 "Переклад цитат та афоризмів "Тщательней..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник цитат та афоризмів Михайла Маньєвіча Жванецького на 
російській та англійській мовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77031  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Маркетингове 
дослідження мотивації туристичних подорожей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник містить питання, за допомогою яких можна визначити 
співвідношення між внутрішнім та міжнародним туризмом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77032  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатишин Любов Йосипівна  
 
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 "З Богом у серці. Поезії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У своїх поезіях Любов Гнатишин прагне змінити світ на краще, 
закликає жити для добра, нести світло, мир, правду і красу. Її вірші - 
це роздуми про жіночу долю, про життя, про добро і зло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77033  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубков Віталій Сергійович  
 
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 "Метод викладання іноземних мов за 

методикою змішаного навчання LingvaClass" ("Метод викладання 
іноземних мов LingvaClass")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поєднання прямого і комунікативного методів викладання іноземних 
мов, що економить зусилля, гроші, час всіх сторін учбового процесу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77034  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубков Віталій Сергійович  
 
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 "Метод викладання іноземних мов за 
методикою змішаного навчання LingvaSkills" ("Метод викладання 
іноземних мов LingvaSkills")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод викладання іноземних мов з використанням комп'ютерної 
системи, що дозволяє автоматично перевіряти правильність 
активного вживання граматичних структур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77035  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загоруйко Віталій 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 сценарій художнього фільму "Осип Хома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77036  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бацук Олена Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультиплікаційний фільм "Перетворення цифр"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мультиплікаційний фільм для дітей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77037  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могилевська Ольга Юріївна, Могилевський Юрій 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)  Навчальний посібник "Управление командами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичні положення і практичні 
поради щодо управлінської діяльності компанії в умовах сучасного 
ринку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77038  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис статті "Користувачі інтегрованої звітності підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова цінність полягає у подальшому розвитку складу 
користувачів інтегрованої звітності підприємства. Практична 
цінність даного дослідження полягає у розширенні кола користувачів 
інтегрованої звітності підприємства, що потребує урахування їх 
інформаційних потреб та відображення відповідної інформації в 
інтегрованій звітності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77039  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Сергій Валерійович  
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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)  Збірка пісень "Сільський феншуй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77040  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Сергій 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)  Збірка пісень "Хелоу, Европа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77041  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис статті "Підходи до визначення поняття "Інтегрована 

звітність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зроблено огляд і систематизацію визначень економічної сутності 
поняття "інтегрована звітність". В процесі проведеного дослідження 
узагальнено та проаналізовано підходи до трактування економічної 
сутності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77042  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Пикториальная фотография. Настольная книга 

Фотохудожника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нова Пікторіальна фотографія - синтез класики і сучасності. Автор 
твору з глибокою повагою ставиться до історії Пікторіальної 
фотографії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77043  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Олексій В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Quantown"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Quantown" - це програмне 
забезпечення для роботи на фінансових ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77044  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарапа Раїса Іванівна, Шарапа Айна 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 "Ми в своєму домі лад наведемо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня захисників батьківщини. Вони співають про своє сьогодення і 
про свої плани на майбутнє, про коханих, дітей, життя і працю на 
рідній Землі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77045  
 
Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішина Світлана Володимирівна, Мішин Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Методичний підхід до формування системи кадрової безпеки 

міжнародного бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід до формування системи кадрової безпеки 
міжнародного бізнесу враховує особливості функціонування та 
характер загроз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77046  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лео Альба (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)  Пригодницька повість у жанрі фентезі "Ключ Пантріуму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нел Доріс - провінційна дівчина, яка дивом потрапила на навчання до 
садів Мудрих. Вона не почувається своєю серед блискучого оточення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77047  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Косарева Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Цикл наукових розробок "Інноваційні технології в 
логістичній діяльності"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

530 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цикл наукових розробок складається з 3-х наступних розробок: 1. 
Наукові розробки щодо інноваційної активізації логістичної 
діяльності. 2. Блиск і злидні креативу. 3. Інтелектуальне змагання як 
механізм підвищення ефективності господарювання підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77048  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій 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 "Методика визначення характеристики 
вогнезахисної здатності вогнезахисних покривів залізобетонних 
перекриттів на основі розрахунково-експериментального методу за 
результатами випробувань на вогнестійкість"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика застосовується для визначення характеристики 
вогнезахисної здатності вогнезахисних покривів за результатами 
випробувань на вогнестійкість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77049  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Наталія Олександрівна, Нежевело Валентина Вікторівна, 
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)  Наукова стаття "Features and Problematic Aspects of Food Safety in the 
Integration of Ukraine into the EU"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено особливості та проблемні аспекти безпеки продуктів 
харчування в Україні в умовах інтеграції до ЄС. Визначено "слабкі" 
та "сильні" сторони України за показниками продовольчої безпеки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77050  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Дмитро Вікторович, Воробей Оксана Петрівна  
 
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 композицій "DURMAN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі композиції: "DURMAN", "Не спи", "Кайф", 
"Хвиля", "Качай".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77051  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецівка Мар'ян 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дослідження 
впливу довжини пневматичної траси на динамічні характеристики 
вимірювальної системи тиску"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено результати експериментальних досліджень динамічного 
градуювання вимірювальної системи. В результаті проведення 
випробувань отримано амплітудно-частотні та фазочастотні 
характеристики вимірювального каналу при різних значеннях 
довжини пневмотраси від повітряного тиску до датчика при зміні 
частоти пульсацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77052  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Любов Олександрівна, Криленко Володимир Ігорович, 
Назарова Людмила Володимирівна, Богословська Аліна Володимирівна, 
Філіпчук Наталія Василівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління інноваційно-інвестиційним 
розвитком підприємства: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління інноваційно-інвестиційним розвитком 
підприємства : теорія і практика : навчальний посібник. І частина /    
Л.О. Кравченко, В.І. Криленко, Л.В. Назарова та ін. - Миколаїв : 
Іліон, 2017. - 300 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсів, 
крім теоретичних питань, рукопис містить практичні і тестові 
завдання, глосарій, бібліографічний список. Суттєвою перевагою 
даного навчального посібника є те, що пропоновані практичні 
питання до кожної із тем мають дискусійний характер і вимагають від 
студентів їх творчого опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77053  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Любов Олександрівна, Кіщак Іван Теодорович, 
Богословська Аліна Володимирівна, Філіпчук Наталія Василівна, 
Майборода Римма Вадимівна  

 
Повне ім'я або 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 "Логістика: теорія і практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Логістика: теорія і практика : навчальний посібник. /    
Л.О. Кравченко, І.Т. Кіщак, А.В. Богословська та ін. - Миколаїв : 
Іліон, 2017. - 264 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник направлений на оволодіння навиками в 
господарській діяльності в логістичному аспекті на макрорівні, 
спрямований на оволодіння студентами теоретичних і практичних 
засад логістичного менеджменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77054  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Альбом наїву "Бог зна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77055  
 
Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Дмитро Дмитрович, Заболотна Ірина Едуардівна, Ященко 

Юрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини" Державного управління 
справами 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Методичні рекомендації з проведення 

медико-соціологічного нагляду за ожирінням у дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77056  
 
Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Инструкция к трансформационной 

психологической игре для работы с травмирующим опытом "Не плачь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На базі існуючих знань про опрацювання травматичного досвіду 
психологічними техніками створено терапевтичну гру, яка дозволяє 
зменшити емоційний біль від травматичного досвіду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77057  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка усних творів "Навчальний курс "Максимум продажів 1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Усний твір націлений на побудову товарного бізнесу в мережі 
Інтернет та збільшення продажів за допомогою реклами в мережі 
Інтернет, складається з 7 занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77058  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багінський Владислав Вікторович  
 
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 проведення заходу "Міжнародна церемонія нагородження 
талановитих дітей "МАЙБУТНЄ НАЦІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77059  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Громадська організація "ФЕДЕРАЦІЯ ГІМНАСТИКИ УКРАЇНИ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій проведення Міжнародних змагань з гімнастики художньої 
Гран-Прі  "Кубок Дерюгіної" ("Кубок Дерюгіної")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведення міжнародних змагань з художньої гімнастики "Кубок 
Дерюгіної" є спробою показати спортивний вид як мистецтво, де 
найважливіший елемент - естетичне враження. На килимі гармонійно 
поєднуються мистецтво танцю, складно координаційні рухи та  
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неймовірна гнучкість. Усе це створює особливий неповторний витвір, 
який об'єднує мільйони глядачів по всьому світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77060  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко 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 "Методичний підхід до формування фінансового 
потенціалу публічно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77061  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко 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 "Визначення пріоритетів бюджетного фінансування 
публічно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77062  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелик Лілія 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)  Твір-роздум "Взрослые сказки о жизни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77063  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак Анастасія Сергіївна, Волосюк Юрій 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 "Комплексний підхід до кількісного оцінювання 
податкових ризиків держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полторак А.С., Волосюк Ю.В. Комплексний підхід до 
кількісного оцінювання податкових ризиків держави // Актуальні 
проблеми економіки. - 2017. - № 2 (188). - С. 269-276. 

 
Анотація   

У статті представлено класифікаційні ознаки податкових ризиків 
держави, висвітлено взаємозв'язок оцінювання податкових ризиків 
держави та діапазонів характеристичних значень індикаторів стану 
податкової системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77064  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Месель-Веселяк Віктор Якович, Грищенко Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Рейтингова оцінка регіонального соціально-
економічного розвитку аграрного сектору економіки України: 
методика, розрахунки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю. Рейтингова 
оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного 
сектору економіки України : методика, розрахунки // Економіка АПК. - 
2017. - № 11. - С. 11-17. 

 
Анотація   

Мета статті - опрацювати методику моніторингу рейтингової оцінки 
регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору в 
регіонах країни, визначити показники такої оцінки, опрацювати та 
здійснити її по окремих показниках.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77065  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії вивчені теоретичні та методологічні основи формування 
і розвитку інноваційних процесів в свинарстві, проведено аналіз 
сучасного стану, основних тенденцій та проблем поглиблення 
інноваційного розвитку галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77066  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування звітності Державного 
оборонного замовлення" ("ФЗ ДОЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування звітності Державного 
оборонного замовлення. Програма є складовою частиною захищеного 
автоматизованого технологічного комплексу, що включає локальну 
мережу, серверне та телекомунікаційне  обладнання, робочі станції 
користувачів, загальне програмне забезпечення, комп'ютерну 
програму  "ФЗ ДОЗ", комплексну систему захисту інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77067  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнік Олеся Олександрівна, Докуніна Катерина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Удосконалення механізму фінансування інфраструктурних 
проектів шляхом випуску інфраструктурних облігацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено аналіз стану інфраструктурних проектів у світі та 
здійснено обґрунтування напрямів та можливостей вдосконалення 
механізмів фінансування таких проектів в Україні шляхом випуску 
інфраструктурних облігацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77068  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінкевич Деніс Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо плачет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77069  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квартира - 19 (псевдонім), Павлова Ольга Анатоліївна  
 
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 "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77070  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Анастасія Костянтинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-антиутопія "Обратная сторона Луны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про доцільність людського Я. На теренах Всесвіту живуть 
мільйони душ, наділених найвищим знанням. Земля - одна з планет, 
на якій вирощують ємності для душ. Основна задача головної героїні - 
врегулювання вічного конфлікту між Добром і Злом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77071  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
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 "Любимый"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77072  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
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 "Больше нет никого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77073  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Просто молчи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77074  
 
Дата реєстрації авторського права  21.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситніков Сергій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "11AbSoLut22"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головним елементом є графічний текст, розфарбований в жовто-
червоний градієнт. На другому плані розміщений жовтий трикутник 
із вписаним колом в тон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77075  
 
Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Володимир Андрійович, Бортнік Андрій Миколайович, 

Мерленко Ігор Михайлович, Середюк Леонід Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Поліська дослідна станція Національного наукового центру 

"Інститут ґрунтознавства та агрохімії" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Рекомендації щодо коригування системи контрзаходів у 

рослинництві з врахуванням сучасної радіологічної ситуації (науково-
практичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рекомендації щодо коригування системи 

контрзаходів у рослинництві з врахуванням сучасної радіологічної 
ситуації : Методичні рекомендації / за заг. ред. В.А. Гаврилюка. - 
Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2013. - 30 с. 
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Анотація   
На підставі проведеного агроекологічного моніторингу подано оцінку 
радіоактивно забруднених територій Волинської області та наведено 
ефективні технології щодо виробництва сільськогосподарської 
продукції в умовах радіологічного забруднення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77076  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Володимир Андрійович, Мерленко Ігор Михайлович, Повх 
Ольга Василівна, Валецька Оксана Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Поліська дослідна станція Національного наукового центру 
"Інститут ґрунтознавства та агрохімії" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Агроекологічний моніторинг сільськогосподарських угідь 
з виділенням зон, які сприятливі для вирощування органічної 
продукції (на прикладі Волинської області) (науково-практичні 
рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Агроекологічний моніторинг сільськогосподарських 
угідь з виділенням зон, які сприятливі для вирощування органічної 
продукції (на прикладі Волинської області) : науково-методичні 
рекомендації / за заг. ред. В.А. Гаврилюка. - Луцьк, 2013. - 38 с. 

 
Анотація   

На підставі проведеного агроекологічного моніторингу створено та 
деталізовано інформаційну базу даних відповідності території 
Волинської області вимогам до зон органічного виробництва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77077  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Тімченко Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка факторної моделі розвитку споживчого 
ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику розробки комплексної факторної моделі 
розвитку споживчого ринку на основі розрахунків математичної 
функції формування переваг споживача та попиту на продукцію, що  
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дозволяє здійснювати комплексну оцінку впливу факторів на 
споживчий ринок і оцінювати його стан на різних рівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77078  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'юнник Артем Андрійович, Гогін Олексій Михайлович, 
Мельниченко Павло Вікторович, Тичинський Костянтин 
Олексійович, Грібоєдов Сергій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України, Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Атлон Авіа" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Безпілотний авіаційний комплекс А1-К 
"Алігатор" ("Алігатор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77079  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батиченко Світлана Павлівна, Козир Микола Миколайович, 
Мельник Людмила Вікторівна, Орещенко Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План "Тестова ділянка м. Луцьк. Стан транспортної інфраструктури. 
Загальний стан об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено модель модернізації та рівень модернізації об'єктів в 
межах тестової ділянки в м. Луцьк. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77080  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батиченко Світлана Павлівна, Козир Микола Миколайович, 
Мельник Людмила Вікторівна, Орещенко Андрій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План "Тестова ділянка м. Луцьк. Транспортна інфраструктура. 
Функції об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено модель модернізації та рівень модернізації об'єктів в 
межах тестової ділянки в м. Луцьк.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77081  
 
Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Олексій Михайлович, Козир Микола Миколайович, Кривець 

Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  План "Тестова ділянка м. Херсон. Стан транспортної 

інфраструктури. Загальний стан об'єктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено модель модернізації та рівень модернізації обєктів в 
межах тестової ділянки мікрорайону ХБК в м. Херсон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77082  
 
Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Олексій Михайлович, Козир Микола Миколайович, Кривець 

Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  План "Тестова ділянка м. Херсон. Транспортна інфраструктура. 

Функції об'єктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено модель модернізації та рівень модернізації об'єктів в 
межах тестової ділянки мікрорайону ХБК в м. Херсон.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77083  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олена Олександрівна, Козир Микола Миколайович, 
Мельничук Анатолій Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План "Тестова ділянка м. Жовті Води. Стан транспортної 
інфраструктури. Загальний стан об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено модель модернізації об'єктів в межах тестової ділянки в 
м. Жовті Води.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77084  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олена Олександрівна, Козир Микола Миколайович, 
Мельничук Анатолій Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План "Тестова ділянка м. Жовті Води. Транспортна інфраструктура. 
Функції об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено просторово-функціональну структуру тестової ділянки в 
м. Жовті Води.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77085  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисличенко Вікторія Анатоліївна, Конопляста Світлана Юріївна  
 
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 "Логопедичний супровід сім'ї, в якій виховується дитина 
з порушеннями мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім'ї, в якій 
виховується дитина з порушеннями мовлення: монографія /               
В.А. Кисличенко, С.Ю. Конопляста. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 218 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено програму неперервного логопедичного 
супроводу сім'ї дитини з порушеннями мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77086  
 
Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Лілія Іванівна, Олійник Світлана Валентинівна, 

Сергєєва Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій 

термінів та визначень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику наведено глосарій у галузі організації і 
технології гомеопатичної фармації, мета його створення полягає у 
формуванні єдиних підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77087  
 
Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмакін Станіслав Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Розподілена пам'ять в програмованих логічних 

інтегральних схемах та реалізація FIFO та LIFO на її базі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77088  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криленко Володимир Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічна безпека аграрного сектору: проблеми 
регулювання та забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Криленко В.І. Економічна безпека аграрного 
сектору: проблеми регулювання та забезпечення: монографія. /            
В.І. Криленко - Миколаїв : Видавець В.П. Шамрай, 2014. - 468 с. 

 
Анотація   

У монографії викладені результати досліджень теоретичних та 
методологічних засад регулювання та забезпечення економічної 
безпеки аграрного сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77089  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійникова Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "A5 CICTEMC" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "А5 Бухгалтерія (А5)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для комплексної автоматизації всіх розділів 
бухгалтерського та податкового обліку, оперативного обліку, 
управлінського обліку, аналізу та контролю фінансової діяльності 
підприємства; формування звітності відповідно до законодавства, 
національних та міжнародних стандартів обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77090  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновал Максим Сергійович, Воронков Максим 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 "Шкаф"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій написаний як основа для постановки ситуаційної комедії. 
Твір описує життєву історію невдахи, який випадково знаходить 
можливість подорожувати в часі та починає нею користуватися, аби 
змінити своє життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77091  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Віталій Людвігович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Прості слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить вірші, написані на українській мові протягом 6 років, 
на соціальну, політичну та ліричну тематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77092  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Олег Олегович  
 
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 "Концепция 
объединения стилей хаус танца и циркового искусства оригинального 
жанра жонглирования цирковым кубом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77093  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірідовська Лариса 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Музично-теоретичний підхід до вивчення національної 
стилістики класиків української фортепіанної музики майбутніми 
вчителями музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77094  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія 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 "Творчість українських композиторів "Празької школи" в 
контексті музично-теоретичної підготовки майбутніх вчителів 
дисциплін мистецького спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77095  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забрамний Віталій 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 "Gastronoma.net - Продукти харчування 
України" ("Gastronoma.net")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для інтернет-порталу продуктового ринку, 
супутніх товарів та послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77096  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

549 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підситков Ігор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Фізичне виховання: 
методичні вказівки по проведенню практичних занять з регбі для 
студентів денної форми навчання, інженерних та інженерно-
педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розроблені практичні роботи з дисципліни "Фізичне 
виховання", що дозволяє сформулювати відповідні компетентності в 
процесі навчання за бакалаврськими програмами у вищих 
навчальних закладах педагогічного і інженерно-педагогічного 
профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77097  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
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)  Наукова стаття "Складові та шляхи забезпечення сталого розвитку 
вітчизняних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються та вивчаються основні проблеми та завдання 
на шляху досягнення стійкого розвитку підприємств України в 
умовах сучасності. Проаналізовано фактори впливу на стійкий 
розвиток підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77098  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Рутгайзер Вікторія Георгіївна, 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Магро Валерій Іванович, 
Кумченко Володимир Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Изменение показателей крови у крыс после 
действия электромагнитного излучения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарный В.В., Рутгайзер В.Г., Абдул-Оглы Л.В., 
Магро В.И., Кумченко В.В. Изменение показателей крови у крыс 
после действия электромагнитного излучения // Клінічна та 
експериментальна патологія. - 2017. - Т. ХVI, № 2 (60), ч. 2 - С. 28-32. 

 
Анотація   

Метою дослідження було вивчення закономірностей змін периферійної 
крові у щурів при дії НВЧ-випромінювання з експозицією 45 та 120 
хвилин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77099  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чхаідзе Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Вступ до спеціальності 
(психологія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подається інформація щодо найважливіших аспектів 
спеціальності "Психологія". Розглядаються зміст та форми 
професійної діяльності психолога, критерії професійної придатності, 
напрями професійної діяльності психолога у різних сферах 
суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77100  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цілинко Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи психотерапії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У посібнику розкрито засади психотерапії, ключові 
психотерапевтичні ідеї і теорії, напрями і методи дослідження 
психічної реальності, актуальні методики і техніки 
психотерапевтичної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77101  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миненко Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Зри сія знаменія княжате славного". Геральдична 
поезія в українському бароко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Миненко Ю.В. "Зри сія знаменія княжате славного". 
Геральдична поезія в українському бароко : [монографія] / Юрій 
Миненко. - Острог, 2013. - 160 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджується жанр геральдичної поезії, популярний в 
українській бароковій літературі. Особливу увагу приділено символіці 
поезії, класифікуються найпопулярніші символи віршів на герби, 
пояснюється їхнє значення у бароковому тексті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77102  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Худолій Анатолій 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)  Монографія "Америка в постбіполярному світі: інерція політичних 
стереотипів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Худолій А.О. Америка в постбіполярному світі: 
інерція політичних стереотипів : [монографія]. - Острог : Видавництво 
Національного університету "Остроська академія", 2010. - 128 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена аналізу кореляції зовнішньої політики та 
політичної риторики американських президентів (від 1989 до 2010 рр.).    
У книзі висвітлено українсько-американські та американо-російські 
відносини крізь призму геостратегій США.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77103  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачинський Тарас Володимирович, Радейко Роман Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Типовий сценарій навчальної програми "Магістерська програма 
"Law and Technology"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить деталізований сценарій програми із підготовки 
працівників, які спеціалізуються в сфері ІТ права. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77104  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостак Інна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці XVIIІ - у 
першій половині XIX століть"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена аналізу організаційних, церковно-
адміністративних, економічних, суспільно-політичних, освітніх 
питань, в яких виступала Луцько-Житомирська дієцезія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77105  
 

Дата реєстрації авторського права  23.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуслав Марія Володимирівна, Зубков Віталій Сергійович, 
Бондаренко Дмитро Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн платформа з вивчення іноземних 
мов "LINGVA.SKILLS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Онлайн платформа з вивчення іноземних 
мов "LINGVA.SKILLS" є зручним інструментом для оволодіння 
іноземною мовою в онлайн-режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77106  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоренко Леся Іванівна, Соколова Ганна Борисівна, Мельнікова 
Лариса 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)  "Математика" підручник для 5 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77107  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "В назидание потомкам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77108  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов 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 (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "У дороги вечером"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77109  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Любимой..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77110  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Городские цветы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77111  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Сергій Михайлович  
 
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, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Проект серіалу документальних фільмів "Ріки України" 
("Ріки України")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серіал "Ріки України" складається з циклу документальних фільмів, 
об'єднаних спільним антуражем подій, лінією розвитку сюжету та 
дійовими особами, від особи яких ведеться розповідь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77112  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  PVANTO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "PVANTO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77113  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "OL'SVOL'D"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77114  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Інга Євгеніївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Педагогічний супровід 
фахової підготовки студентів-іноземців у ВТНЗ України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії автором схарактеризовано основні особливості фахової 
підготовки іноземних студентів ВТНЗ, запропоновано критерії та рівні 
фахової підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77115  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Альона Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
Складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебный русско-туркменский 
словарь общетехнической лексики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний словник загальнотехнічної лексики призначено для 
туркменських студентів технічних вишів, переважно першого року 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77116  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
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 "Основні типи стратегій 
формування іміджу підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропоновано класифікацію стратегій формування іміджу 
підприємства на основі побудови матриці діагностики іміджу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77117  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Изложение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77118  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хараберюш Іван Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Спеціальна техніка в правоохоронній 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник відображає сучасний стан вчення Спеціальна 
техніка в правоохоронній діяльності. Він підготовлений відповідно до 
програми підготовки докторів філософії з права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77119  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яблоков Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Англійська мова за професійним спрямуванням для 
студентів спеціальності 081 Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на комунікативно-функціональному принципі із 
розвитком усіх видів мовної діяльності на основі навчальної програми 
з англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77120  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Джерелюк Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Системний підхід до оцінювання антикризової стійкості 

підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77121  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сендецький 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)  Науковий твір "Система визначення вимог до якісних показників 

технічного засобу мобільного лазне-прального комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Збройних Силах України лазне-пральне обслуговування особового 
складу здійснюється технічними засобами застарілого виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77122  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкварський Олександр 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 "Методика використання перспективних технологій 

проведення інженерної розвідки інженерно-розвідувальним дозором 
під час вибору місця розгортання спеціалізованих мостобудівельних 
засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу опору ґрунту, що переміщується і ущільнюється при 
повороті вище і нижче точки нульового обертання палі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77123  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поштар Олексій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперія Фітнеса" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "FITNESS MANAGEMENT SUMMIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для комплексної автоматизації 
діяльності фітнес-клубів, спортивних комплексів, оздоровчих закладів 
та інших організацій схожого спрямування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77124  
 
Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криленко Володимир Ігорович, Криленко Світлана Веніамінівна  
 
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 "Семейный бестселлер "От Йомы к Роме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крыленко В.И., Крыленко С.В. "От Йомы к Роме" : 
книга для семейного чтения. - Харьков : ФЛП Мезина, 2017. - 88 с.  

 
Анотація   

Протягом трьох років батьки Володимир та Світлана збирали та 
записували вислови молодшого сина Романа, щоб зберегти 
найяскравіші та найцікавіші моменти його дитинства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77125  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базильчук Леонід Володимирович, Демченко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теоретико-методичні основи 
позакласної роботи з образотворчого мистецтва в школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Базильчук Л.В., Демченко І.І. Теоретико-методичні 
основи позакласної роботи з образотворчого мистецтва в школі : 
Навчально-методичний посібник. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 
2009. - 246 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено теоретичні основи позакласної роботи в школі 
й методичні передумови її організації майбутніми учителями 
образотворчого мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77126  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
DSTU28147.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77127  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
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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 "Модуль криптографічних перетворень 
SHA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77128  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

CRL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77129  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

KAM.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77130  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
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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 
CERTIFICATE.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77131  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

TSP.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77132  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 RSA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77133  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
DSTU34311.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77134  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
DSTU4145.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77135  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
PKCS8.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77136  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
PKI.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77137  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
OCSP.a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77138  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
PKI.id"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

565 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77139  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

DSTU14888.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77140  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

CRL.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77141  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьова Євгенія Олегівна, Перекрест Андрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Оцінка ефективності використання 

фінансових і енергетичних ресурсів при впроваджені 
автоматизованих систем керування теплозабезпеченням цивільних 
будівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований програмний продукт написано мовою графічного 
програмування Labview 2013 і призначено для оцінки ефективності 
впровадження енергозберігаючих технологій в енергозабезпеченні 
цивільних будівель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77142  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Лисак Галина Георгіївна, Круглова 
Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання якості комерційної діяльності 
підприємства оптової торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
ідентифікації якості комерційної діяльності оптового торговельного 
підприємства з використанням методів динамічного аналізу та 
комплексної оцінки комерційних рішень за критеріями їх 
результативності, ефективності та узгодженості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77143  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Владислав Анатолійович, Дикань Сергій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Безпека життєдіяльності: Опорний конспект із 
розгорнутими тестовими завданнями" ("Безпека життєдіяльності")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смирнов В.А., Дикань С.А. Безпека життєдіяльності: 
Опорний конспект із розгорнутими тестовими завданнями для 
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                                                            студентів усіх спеціальностей денної, заочної та дистанційної форми 
навчання. - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 304 с. 

 
Анотація   

Посібник має вигляд опорного конспекту, в якому розглядаються 
основні положення нормативної дисципліни "Безпека 
життєдіяльності". Стрижнем, який об'єднує три модулі дисципліни, є 
ризик-орієнтований підхід до питань безпеки. Для самостійного 
опрацювання матеріалу наводяться також тести у формі розгорнутих 
тестових завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77144  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Тетяна Анатоліївна, Шрам Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти складання управлінської звітності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77145  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Тарасова Тетяна Олексіївна, Янчева 
Ліана Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки професійного судження бухгалтера 
в системі кадрового менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Морфологічна матриця оцінки професійного судження бухгалтера як 
продукту інтелектуальної діяльності, яка визначає ступінь 
пріоритетності критеріїв оцінювання професійної придатності за 
кількісними і якісними параметрами, що надає можливість 
сформувати ефективний інструмент управління і мотивації обліково-
аналітичного персоналу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77146  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Близнюк Оксана Павлівна, Іванюта 

Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика планування та оцінки ефективності 

використання й періоду окупності довгострокового кредиту в 
підприємствах торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення в 
процесі оптимізації обсягів та термінів залучення довгострокових 
позикових фінансових ресурсів підприємствами торгівлі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77147  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Микита Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма визначення і 

управління ризиками проекту ліквідації пожежі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77148  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Микита Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для управління 

системою протипожежного захисту об'єкта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77149  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єремян Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Сучасні підходи до визначення та формування 

облікової політики суб'єктів державного сектору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77150  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретико-методологічні засади механізму управління 

дебіторською заборгованістю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77151  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Сіфурова Альона Ігорівна, Янчев 

Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оптимізації структури портфелю активів 

за рахунок фінансування з різних джерел фінансових ресурсів за  
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                                                            критерієм мінімізації рівня ризику в системі розробленої фінансової 
стратегії підприємства торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77152  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Василь Йосипович  
 
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)  Словник "Словсид "Біблія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Родовід українського племені та Ісуса Христа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77153  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Василь Йосипович  
 
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)  Словник "Словсид "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77154  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесик Оксана Богданівна  
 
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 № 48, 2018 
 

571 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Салат "Бурячок Лесички"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує склад інгредієнтів та порядок виготовлення харчового 
продукту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77155  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияновський Олександр Мойсейович, Заводянний Віктор 

Володимирович, Івашина Юрій Кирилович, Ємельянова Тетяна 
Анатоліївна, Корінь Олена Василівна, Сакара Олег Юрійович, 
Яковлєв Олег 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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"Фізичні та інженерні методи вирішення деяких задач 
агропромислового комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В данній роботі представлені розробки за тематиками: прилад для 
електрохімічної активації води, призначений для використання в 
рослинництві, формування ідеальної витіснювальної хроматографи 
однієї речовини тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77156  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелих Віктор Григорович, Балабанова Ірина Олександрівна  
 
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 

"Технологія виробництва кисломолочних продуктів 
імуномоделюючої дії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наводять використання показника якості молочних 
екстрактів сумішей коренів солодки голої та ехінацеї пурпурної,  
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доводять, що самі екстракти не можуть бути використані як основа 
для виробництва імуномодулюючих продуктів харчування на 
молочно-рослинній основі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77157  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Методика психологічного наративного аналізу "Ключ до 
порозуміння у конфліктних стосунках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує методику для дослідження та психологічного аналізу 
конфліктних стосунків, які відбулися на життєвому шляху людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77158  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Діагностично-психотерапевтична методика "Органи, що говорять..." 
або "Як врятувати Боса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує методику для дослідження неусвідомлюваного ставлення 
до тілесних проблем; сприяння усвідомленню важливості власної 
тілесності; формування позитивного ставлення до тіла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77159  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домарацький Олександр Олександрович, Онищенко 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 науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного харктеру "Вплив 
регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності 
соняшнику гібриду Форвард в умовах недостатнього зволоження 
Південного Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розглянута сільськогосподарська культура соняшник 
як культура, яка компенсує високий винос макро- і мікроелементів з 
ґрунту поверненням їх у ґрунт із післяжнивними рештками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77160  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапошникова Ірина 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)  Літературно-письмовий твір "Навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни "Історія соціології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст типової навчальної та робочої програм даного 
курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77161  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення, що стосується архітектури, план  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Эскиз реконструкции и перепланировки частного 
домовладения в городе Харькове"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77162  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "Видео лекция "манна - 1" с 

учебным самостоятельным заданием" ("Манна - 1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для початкового навчання, створення та розрахунку 
антени для цілей радіопланування у морській рухомій службі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77163  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов 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 "Интерактивная программа "Мощность А2-1" 

та інструкція користувача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку вихідної 
потужності радіопередавача берегової станції для морського району.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77164  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "План "План учпр-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір містить навчально-практичні завдання з контролю і 
забезпечення працездатності радіотрактів берегових станцій в 
морській пересувній службі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77165  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "План "матрица РРВ-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для для обліку сценаріїв і постановки завдань 
радіопланування каналу поширення радіохвиль в морській 
пересувній службі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77166  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Схема "САУ1560-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для ручної настройки узгоджувального антенного 
пристрою АТ-1560 для узгодження антенно-фідерного передавального 
тракту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77167  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
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 "Интерактивная программа "Сч-фиолет-1" 
та інструкція користувача"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку двовимірного 
просторового розподілу з відображенням в карту Google Earth.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77168  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Задание "Задание ррв-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для оцінки відстаней прямої видимості в морській 
пересувній службі радіозв'язку в ОВЧ-смузі частот 156-174 МГц.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77169  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "План "план фар-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для забезпечення і контролю працездатності 
берегового антенного передавального тракту фазованою антеною 
решітки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77170  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
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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 кінофільму "VITA STUDIOSOS. Серія 4. Справа Дмитра 
Пашковського" ("VITA STUDIOSOS-4")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Справа відбувається навесні 1754 року на Подолі. Студент Києво-
Могилянської академії Дмитро Пашковський вирішує залишити 
навчання та почати нове життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77171  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гумулінські Мечислав Мечиславович  
 
Повне ім'я або 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 "Заява-пропозиція - авторський проект. Про 
створення правового закону використання нової технології 
радіокерованих розробок для вільного пересування у повітряному 
просторі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77172  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлих 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 "CRM система (crm.dott.pro)" 
("CRM.DOTT.PRO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Система призначена для зручності та підвищення взаємодії 
рекламодавця з потенційно можливими замовниками, партнерами, 
контрагентами доставки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77173  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма Сергій Миколайович, Озерова Тетяна Ярославівна, Гура 

Тетяна Євгеніївна, Іванова Наталя Анатоліївна, Лук'янова Лариса 
Борисівна, Молодиченко Валентин Вікторович, Приходько Валентин 
Миколайович, Смірнов Олег Костянтинович, Чернікова Людмила 
Антонівна  

 
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 "Концепція "Запорізька область - регіон, що 

навчається"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні обґрунтовано доцільність розробки і реалізації Концепції як 
основи регіональної політики освіти упродовж життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77174  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Млодзяновський Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ілюстрація, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Презентація "MCD8-3 - My 

comfort (movement) of driving 8-3" ("MCD 8-3")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація рами інвалідного електровізка, призначеного для 
пересування активних людей з інвалідністю по бездоріжжю (і не 
тільки).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77175  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Олег Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка твору створеного для сценічного показу "Cube house 
dance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77176  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриджук Дмитро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 

визначення центрів прибутку банку та оцінки ефективності їх 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77177  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
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)  "Математика. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал з математики для учнів 5 класів викладено на 
високому науково-методичному рівні. Він містить великий і 
різноманітний дидактичний матеріал, практичні завдання, завдання в 
текстовій формі, цікаві матеріали.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

580 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77178  
 
Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любимий Констянтин Миколайович, Кравченко Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Технологии энергозбережения 

"POLYMETRICA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення контролю температури, 
електроенергії, обліку газу та води, відчинення дверей, керування 
устаткуванням та дозволяє дистанційно контролювати дані у будь-
який момент через WEB-інтерфейс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77179  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Чорнозем як об'єкт земельної реформи. Уроки земельного 
реформування в Україні. До 25-річчя земельної реформи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медведєв В.В. Чорнозем як об'єкт земельної 
реформи. Уроки земельного реформування в Україні. До 25-річчя 
земельної реформи / В.В. Медведєв. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 92 с. 

 
Анотація   

Розглянуто проблеми, що стосуються стану, контролю й керування 
землекористуванням і родючості ґрунтів, які супроводжують земельне 
реформування і які необхідно вирішити у зв'язку зі скасуванням 
мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського 
призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77180  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцева Людмила Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Зрошувані ґрунти Донецької області: еколого-
агромеліоративний стан, комплексні заходи з охорони та 
раціонального використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воротинцева Л.І. Зрошувані ґрунти Донецької 
області : еколого-агромеліоративний стан, комплексні заходи з 
охорони та раціонального використання. - Харків : ТОВ "Смугаста 
типографія", 2017. - 207 с. 

 
Анотація   

Викладено результати багаторічних досліджень Черноземів 
звичайних Північного Степу України з вивчення спрямованості 
ґрунтотворних процесів та трансформації властивостей ґрунтів за 
зрошення водами різної якості та вилучення зі зрошення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77181  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Про деякі дискусійні і невирішені проблеми у дослідженнях 
ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медведєв В.В. Про деякі дискусійні і невирішені 
проблеми у дослідженнях ґрунтів / В.В. Медведєв. - Х. : ФОП Бровін О.В., 
2017. - 188 с. 

 
Анотація   

Розглянуто проблеми у ґрунтознавстві й використанні ґрунтів, що не 
досліджені або викликають дискусії.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77182  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (1-й рік навчання). 5 клас" підручник для закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77183  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
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 (1-й рік навчання). 5 клас" підручник для 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77184  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраков Юрій Володимирович, Шуплєцов Данило Костянтинович, 
Самсоненко Анастасія Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Virtual locating for CNC machine " ("VLCM")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма виконує алгоритм пошуку оптимального положення 
траєкторії оброблення відносно заготовки з оптимальним 
розподіленням припуску, що забезпечує вирішення проблеми 
віртуального базування на верстаті з ЧПК.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77185  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубна Діна Ігорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "21 століття. Новий погляд на класифікацію казок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Класифікація казок має першочергове наукове значення в літературі. 
В різні часи різними шанованими науковцями проводились спроби 
звести казки до певної класифікації, проте на даний момент в 
літературознавстві досі немає загальноприйнятої класифікації казок. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77186  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слятіна 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)  Наукова стаття "Теоретичне обґрунтування музично-естетичного 
виховання підлітків в умовах взаємодії школи і сім'ї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проаналізовано теоретичні обґрунтування музично-
естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії школи й сім'ї.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77187  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слятіна 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)  Наукова стаття "Основні напрями взаємодії школи і сім'ї в музично-
естетичному вихованні підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлені потенційні можливості школи й сім'ї в музично-
естетичному вихованні підлітків. Визначаються основні напрями  
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взаємодії школи й сім'ї в музично-естетичному вихованні підлітків: 
діагностико-аналітичний, орієнтаційно-прогностичний,  
інформаційно-спонукальний, комунікаційно-пізнавальний, 
організаційно-діяльнісний та координаційно-методичний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77188  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдарєв Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "За покликом серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів стосується сьогодення, правдивої реальності. 
Описується суб'єктивний погляд автора на ситуацію, яка відбувається 
у державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77189  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерипапа Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вічні символи 
Всесвіту. Від пізнання явного до розуміння умовного"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вічним символом Всесвіту є Символ Долі та Символ Буття. 
Конструкція символів, що стала наслідком математичного 
розрахунку, говорить про те, що виготовлення для використання за 
призначенням не може бути довільним.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77190  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерипапа Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Істина суть 
Вічного Життя Від пізнання явного до розуміння умовного"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Математичний вираз Нескінченності, її змістовна суть та змістовна 
суть Вічності з'явилась внаслідок написання праці Космометрія.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77191  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошковська Людмила Миколаївна, Шевчук Леся 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 
"Практика перекладу з основної іноземної мови (усний/письмовий)" 
для студентів IV курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.) галузь знань 0203 
"Гуманітарні науки" за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 
03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить перелік вправ та завдань відповідно до програмових тем, 
що винесені на самостійне опрацювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77192  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Анна Вікторівна, Мозгова Ярослава Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Стилістика англійської мови" для студентів IV 
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                                                           курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 
"Філологія", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) 
за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" (перелік 2015 р.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить теоретичні відомості з дисципліни, практичні завдання 
для семінарських занять та самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77193  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грыгры, RedBast (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Лис, що крадеться"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рудий лис, облизуючись і загнувши хвіст бубликом, крадеться серед 
очерету в тумані за здобиччю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77194  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Володимир 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 "БАС-Населення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна система "БАС-Населення" призначена для 
автоматизації роботи всіх відділів, пов'язаних з реалізацією тепла, 
води, газу, електроенергії, розрахункових центрів, роботи з 
населенням та ін. Автоматизація істотно збільшить точність і 
ефективність діяльності працівників. А налагоджена система видачі 
рахунків послуг та повідомлень, з вимогами про погашення боргів, 
максимально збільшить відсоток своєчасного отримання платежів від 
споживачів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77195  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рахімкулов Рустам Рашитович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Лардан" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтер Клауд Стор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з елементів, які забезпечують синхронізацію 
між компонентами платформ в розрізі документообігу, ключових 
каталогів і довідників, систем управління конвентом, а також 
доопрацювання структури функціоналу облікової системи 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77196  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу СИЛА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок виконаний векторним способом зображення як оригінальне 
поєднання графічних елементів та слова СИЛА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77197  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу АРТЭКС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання графічних елементів та слова АРТЭКС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77198  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу AURORA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок виконаний векторним способом зображення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77199  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу AURORA 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання графічних елементів та слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77200  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу ИЛА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання графічних елементів та слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77201  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу АТЭК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання графічних елементів та слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77202  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу ДМЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання кольорів, графічних елементів та слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77203  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
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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 "Дизайн логотипу МТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання графічних елементів та слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77204  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу КРОН-АВТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, виконаний векторним способом зображення, як 
оригінальне поєднання графічних елементів та слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77205  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольов Євген Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн логотипу 12 Atelie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77206  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миськів Маркіян-Зенон Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Етно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з двох порожніх квадратів з білими контурами, 
які перетинаються по правій і нижній сторонах квадрата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77207  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов 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 "Интерактивная программа "Фидер - 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку радіотехнічних 
параметрів фідерів, навантажених комплексним опором, для морської 
рухомої служби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77208  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцупов 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 "Множественные дуги - 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для візуалізації в Google Earth 
кругових множениць, границь-секторів, зон для радіопланування у 
морській рухомій службі радіозв'язку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77209  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашков Володимир Юрійович (Pashkov Design)  
 
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 "Збірник ескізів дверної ручки моделі 

"Токката" ("Модель дверної ручки "Токката")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важільна дверна ручка в сучасному стилі. Характерним елементом 
зовнішнього вигляду, що надає впізнаваності саме цій моделі, є 
заглиблення, що тягнеться вздовж зовнішнього боку важеля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77210  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гумулінські Мечислав Мечиславович  
 
Повне ім'я або 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 "Авторська програма "Програма Ноу-хау 

відродження української давньої слов'янської нації та відродження 
патріотичної ностальгії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77211  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирка В'ячеслав Ігорович  
 
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 "Сценарий и техническое описание 

экспериментов используемых в научном шоу (Шалена лабораторія)" 
("Шалена лабораторія")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій і технічний опис експериментів, які проводяться на 
наукових шоу-програмах (Шалена лабораторія). Експерименти, які 
описані у даному творі, є унікальними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77212  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Графо-аналітичний метод побудови оптимальних 
шляхів для автотранспортних перевезень з урахуванням пріоритету 
якості доріг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77213  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Дослідження та пропозиція технології APRS в якості 
альтернативного каналу передавання даних від водія диспетчеру АТП 
в режимі реального часу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77214  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель інтервалу руху транспортних 
засобів, що одночасно задовольняє економічні інтереси пасажира та 
перевізника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77215  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Дослідження можливості застосування УКХ зв'язку 
для он-лайн збору даних про пасажирів на території Чернігівської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77216  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Гравіметрична модель просторової взаємодії, що 
враховує залежність густини населення відносно регіонального 
центру тяжіння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77217  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Математична модель мінімізації витрат АТП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77218  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Технологія визначення оптимального розташування 
мережі паливно-мастильного забезпечення регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77219  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Моделювання оптимального розміщення нових АЗС 
в Чернігівській області засобами АrcGis"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77220  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузенко Юрій Михайлович, Грищенко Костянтин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення пружних муфт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77221  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузенко Юрій Михайлович, Грищенко Костянтин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спрощення конструкції пружних торсіонних муфт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77222  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузенко Юрій Михайлович, Грищенко Костянтин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Збільшення строку роботи пружної муфти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77223  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Побудова гравітаційних моделей для прогнозування 
пасажирсько-транспортної взаємодії між містами Чернігівської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77224  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещенко Любов 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 "Моделювання статистичних залежностей рухливості 
населення відносно соціально-економічних показників регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77225  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімова Олена Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ARS PRIME"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, на якому зображено коло біло-пудрового кольору, в центрі - 
криві лінії золотистого кольору, що символізують букви "А" та "Р" 
українського алфавіту. З правого боку від малюнка - надпис,  виконаний 
темно-сірим шрифтом, який частково накладається на зображення 
кола.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77226  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіна Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Направление: ИСТИНОЗНАНИЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77227  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовна Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "L"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Успішна, красива, молода жінка-хірург, яка з легкістю, майже 
елегантністю, рятує, здавалось, безнадійно хворих, даруючи їм життя, 
сама потрапляє в несподівано складну драматичну життєву ситуацію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77228  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варивода Микола Зенонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Приложение Библиотека муфт VMCoupling"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дозволяє автоматично створювати моделі або графічні 
зображення муфт загального призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77229  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  DIMA FATUM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розмір картини 100×80см. В картині використана авторська техніка, 
яка додає об'єм і багатогранність як основному полотну, так і його 
деталям. При ближчому розгляді можна побачити колоритні місцеві 
мотиви.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77230  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Інна Броніславівна  
 
Повне ім'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 "Персонаж дитячої літератури 

"Котик Кекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок у вигляді кота, з використанням відтінків жовтого та 
коричневого кольорів. Одну третину зображення займає голова 
котика, а дві третини - тулуб. На животику котика напис "Кекс".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77231  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісенбарт Дмитро В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонажі анімаційного серіалу "Smart Babies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнки було створено з метою використання у виробництві 
анімаційних аудіовізуальних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77232  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Динис Юрій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Татові казки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77233  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бухтіяров Юрій Вікторович, Сулема Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне 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 розширення "Libra" для 
програмного забезпечення Autocode"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання інформації від пристроїв 
зважування (а саме автомобільних вагів) і формування на її основі 
події зважування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77234  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бухтіяров Юрій Вікторович, Сулема Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне 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 розширення "VitSQLQuery" для 

програмного забезпечення Autocode"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання та запису інформації у зовнішні 
бази даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77235  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бухтіяров Юрій 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 "EDGE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичної ідентифікації транспортних 
засобів у зоні контролю камери за допомогою технології 
розпізнавання автомобільних номерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77236  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Юрій Кирилович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Житомирський міський 

інформаційний центр" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "В.І.С.С.У.Г."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма здійснює автоматизацію процесів управління комунальним 
господарством міста, забезпечує ведення реєстру територіальної 
громади, спрощує обмін інформацією про пільговиків тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77237  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Папушой Ольга Костянтинівна, 
Наритник Теодор Миколайович, Авдєєнко Гліб Леонідович, Тищенко 
Олена Петрівна, Постернак Богдан Сергійович, Клин Іван 
Миколайович, Середюк Дмитро Олександрович, Дишлева Юлія 
Ігорівна, Онисько Ольга Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія захисту персональних даних в Wi-Fi 
мережах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальністю даного твору є захист персональних даних від 
проникнення зовнішніх користувачів через Wi-Fi мережу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77238  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Віктор Гаврилович, Дзевульська Ірина Вікторівна, 
Ковальчук Олександр 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)  Посібник "Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою 
до практичних занять)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини (контроль за самостійною 
підготовкою до практичних занять) / В.Г. Черкасов, І.В. Дзевульська, 
О.І. Ковальчук // Видання 9-е. - Київ, 2017. - 150 с. 

 
Анотація   

Запропонований посібник передбачає активний творчий принцип 
засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і 
оптимізації системи оцінювання самостійної роботи студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77239  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастухова Вікторія Анатоліївна, Зіневич Яна Вікторівна  
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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)  Навчальний посібник "Анатомія опорно-рухового апарату"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пастухова В.А. Анатомія опорно-рухового апарату : 
навч. посіб. для самост. роботи студентів / В.А. Пастухова, Я.В. Зіневич. - 
К. : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 
вид-во "Олімп. л-ра", 2017. - 152 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми з 
вивчення анатомії людини у вищих навчальних закладах спортивного 
профілю. Посібник містить сучасні наукові знання із загальної 
цитології та гістології, остеології, астрології та міології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77240  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василь Крас (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)  Історичний пригодницький роман "Татарський бранець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Татарський бранець" - перший історичний пригодницький роман із 
задуманого автором циклу романів під загальною назвою 
"Нескорені".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77241  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Юрій Васильович  
 
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 "Кінетичні гральні кубики (Kinetic 
Dices)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Це іграшка, яку можна використовувати як антистресову іграшку або 
навіть як масажер для кінчиків пальців. Вона має характеристики 
таких добре відомих іграшок як головоломка, спінер та дзиґа. Існує 
багато методів активації кінетичних гральних кубиків для того, щоб 
отримати випадкові числа. Головною відмінністю від традиційних 
гральних кубиків є те, що деякі моделі кінетичних гральних кубиків 
дають можливість робити ставку на колір, а також примножувати або 
додавати додаткові числа, що робить їх більш гнучкими для створення 
нових ігор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77242  
 
Дата реєстрації авторського права  28.02.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович  
 
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 практичного характеру "Додатки до електронної 

книги "Як видобувати інновації або Хроніки менеджера проектів" 
("ORION")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77243  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Олексій В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "РТМС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для роботи на фінансових ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77244  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замаховський Дмитро Йосипович, Теличук Вікторія Іванівна, 
Левадна Галина Олександрівна, Натура Ірина Іванівна, Соболєв 
Андрій Сергійович, Пімченко Оксана Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Урядовий контактний центр" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення 
"Державна установа "Урядовий контактний центр" (Урядова 
"гаряча лінія" 1545)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень презентує інформацію щодо діяльності 
державної установи "Урядовий контактний центр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77245  
 
Дата реєстрації авторського права  01.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Соус "Хурман від Юрчика" ("Соус 

"Хурман")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує склад інгредієнтів та порядок виготовлення харчового 
продукту, основою якого є хурма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77246  
 
Дата реєстрації авторського права  01.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Наталя 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)  Опис педагогічного досвіду "Використання тестових технологій для 

поточного і тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів як 
складова ефективної підготовки до ЗНО та засіб підвищення якості 
знань з географії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі теоретично обґрунтовано необхідність поліпшення якості 
географічної освіти шляхом удосконалення процедури поточного і  
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підсумкового оцінювань засобами тестових технологій; апробовано 
методику; створено банк тестових завдань з географії для підготовки 
до складання ЗНО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77247  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Бібліотека відео рекламної кампанії ORION" 
("ORION")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77248  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солов'яненко Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецький проект "Концерт "Класика заради миру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77249  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Катерина 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 "Дар Картин. Шестой Правитель"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сценарії переплітається декілька жанрів: фентезі, драма, трилер. 
Головна героїня Катрін виживає після аварії літака, втрачає пам'ять, 
але відкриває в собі дар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77250  
 
Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Володимир 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)  Книга "Володимир єврейський. Історія і трагедія єврейської громади 

міста Володимира-Волинського" ("Володимир єврейський")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає про історію і трагічну долю єврейської громади 
міста Володимира-Волинського, однієї з найстаріших у Європі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77251  
 
Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Ігнашкіна Тетяна Борисівна, Педько 

Андрій Борисович, Сомова Людмила Іванівна, Кирилюк Вікторія 
Сильвестрівна, Ємельянов Володимир Анатолійович, Душина 
Людмила Михайлівна, Семенюк Віктор Семенович, Губаренко 
Лариса Михайлівна  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Підприємницька діяльність та економіка 

підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні 
питання функціонування і розвитку підприємства. Наведено загальну 
організаційно-економічну характеристику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77252  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова 
Алла Степанівна  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Демографія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні засади демографічних процесів, 
що мають місце в сучасній Україні та у світі в цілому, та формування 
навичок аналізу таких процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77253  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова 
Алла Степанівна  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Регіональна економіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито сутність теоретичних, методологічних та методичних питань 
щодо розміщення продуктивних сил України, особливостей їх 
формування і розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77254  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Сергій Михайлович  
 
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 "Ріки України. Тетерів" ("Тетерів")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Структура фільму має три складові. Ввідна частина описує річку 
Тетерів, її витоки. Друга складова містить оповідь про байдарочний 
похід до устя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77255  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волобоев Златослав (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 "Солнечный Брилл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлено роман в стилі фентезі. Взрощене людськими 
серцями, колись полегле, зло втілене в образі верховного демона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77256  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суровый Джо (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сборник суровых миниатюр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршових творів, в яких розповідається про гарне та погане, 
веселе та сумне. Мало хто помічає в цих подіях щось цікаве, і ще 
менша кількість людей може ці історії цікаво переказати. При цьому 
читати про незвичайні прояви звичайних речей люблять всі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77257  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порядченко Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис концертного проекту "Львівський весняний концерт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить художню та маркетингову цінність для формування 
позитивного емоційного образу та залучення уваги цільової аудиторії. 
Проект направлений на розвиток та підтримку сучасної музичної 
культури в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77258  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманський В'ячеслав (UMANSKY VIACHESLAV)  
 
Повне ім'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 "BetoShook. Социальная площадка для 
парковки и не профессиональних работ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77259  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксеміт'єва Валентина Петрівна (Валентина Аксси)  
 
Повне ім'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 "Двадцать один с половиной. Казино - 
сториз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77260  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчевський Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система интеграции сотрудников 
SINTEGRUM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система забезпечує навчання нових і поточних працівників без 
втрати часу з боку поточних працівників компанії, усуває 
необхідність особистої передачі знань і вплив людського фактора при 
інтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77261  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Жіночі трикотажні в'язані 
вироби Nitka"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В'язані трикотажні вироби розраховані на жінок різного віку. 
Колекція виробів складається з різних пальто, кардиганів, пончо, 
шарфів з різними орнаментами. Також колекцію доповнюють базові 
вироби, такі як: сарафани, сукні, брючні костюми, костюми зі 
спідницями, шкарпетки, різнопланові светри та джемпери, жилети, 
комбінезони та шапки. Вироби можуть бути виготовлені як з вовни, 
так і з бавовни.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77262  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Віталій Павлович, Денисюк Сергій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка рівню нерівномірності споживання 
електроенергії в локальній системі електропостачання. У 
програмному комплексі "Помічник диспетчера" Структура 
алгоритму зменшення нерівномірності споживання електроенергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований твір дозволяє проаналізувати поточний стан та 
скоригувати дії зі зменшення рівня нерівномірності споживання 
електричної енергії шляхом впровадження додаткових програм з 
керування режимами роботи та попиту споживачів електричної 
енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77263  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Катерина 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 "KATRIN'S GIFT. THE SIXTH LEADER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сценарії переплітається декілька жанрів: фентезі, драма, трилер. 
Головна героїня Катрін виживає після аварії літака, втрачає пам'ять, 
але відкриває в собі дар. У цій історії також задіяні П'ятеро 
Правителів Землі, які довго не знатимуть, хто насправді така  Катрін, 
навіщо вибрали її Шостою та яка її справжня місія. Адже Всесвіт 
розширюється, багато планет буде знищено чорною дірою. Головне 
питання, чи залишиться планета Земля. Сценарій написано 
англійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77264  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перекрестова Оксана Юріївна (Оксана Лисенко-Перекрестова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Репертуарний збірник для фортепіано 
"КОНТРАСТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
До репертуарного збірника для фортепіано "КОНТРАСТИ" входять 
шість творів: "Роздум", "Дитяча гра", "Жарт", "Вечірня молитва", 
"Танок" та "Експромт-фантазія". Даний збірник створений для 
використання викладачами та учнями музичних шкіл, шкіл 
мистецтв, шкіл естетичного виховання музичних училищ та 
аматорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77265  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Права людини і громадянина. Практика реалізації та 
захисту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних є впорядкованим набором даних для споживачів 
інформаційних послуг, які цікавляться своїми правами і тим, як ці 
права реалізуються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77266  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Тамара Данилівна, Антипкін Юрій Геннадійович, Єщенко 
Ольга Іванівна, Скрипниченко Наталья Яківна, Арчакова Тетяна 
Миколаївна, Килихевич Світлана Миколаївна, Стратійчук Анна 
Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 
Національної Академії Медичних Наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сертифікат плаценти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить персоніфіковані дані органометричних, макроскопічних, 
гістологічних, імуногістохімічних та радіометричних досліджень 
плаценти при акушерській, екстрагенітальній, інфекційній патології, 
шкідливих звичках у вагітної жінки, дії несприятливих факторів 
зовнішнього середовища, серед яких особливе місце набуває дія малих  
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доз іонізуючого опромінення після аварії на ЧАЕС та інкорпорування 
радіонуклідів в плаценті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77267  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
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 "Освітня програма "Гармонія інтелекту та здоров'я" 

(психофізіологічно та когерентно інтегрована гармонізувальна 
корекційно оздоровча)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплекс освітніх компонентів для організації 
інтегрованого особистісно орієнтованого безстресового корекційно-
оздоровчого превентивного навчання здобувачів початкової освіти, 
створена на основі Державного стандарту початкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77268  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барсук Леонід Якович, Кравець 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 "Work11 аналізу фазового стану рідини" 

("Work11")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення фазового стану рідини на 
основі аналізу поведінки часових рядів, що описують стан термопари, 
яка нагрівається, і термопари без нагріву, занурених в рідину. 
Програма написана мовою програмування С++.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77269  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забуранна Леся Валентинівна, Балановська Тетяна Іванівна, Гогуля 

Ольга Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо активізації нових форм 

зайнятості населення у сільських територіях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір сприяє розширенню інформаційного забезпечення 
підприємницької діяльності сільських мешканців та господарств 
населення серед малих форм господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77270  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Олег Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Реалізація потерпілим диспозитивності у 
кримінальному судочинстві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Герасимчук О.П. Реалізація потерпілим 
диспозитивності у кримінальному судочинстві України : Монографія. - К. : 
Прецедент, 2009. - 175 с. 

 
Анотація   

У монографії комплексно розглядаються проблеми визначення меж 
деспозитивності у реалізації потерпілим процесуальних прав у 
кримінальному судочинстві України, сформульовано конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення Кримінально-процесуального кодексу 
України. Розглянуто роль особи, що постраждала від злочину, у 
порушенні кримінальної справи, її участь у закритті справи та 
оскарження рішень, якими закінчується провадження у справі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77271  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвський Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "У пастці гібридності: зиґзаґи трасформацій політичного 
режиму в Україні (1991-2014)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацієвський Ю.В. У пастці гібридності : зиґзаґи 
трасформацій політичного режиму в Україні (1991-2014) : монографія / 
Ю.В. Мацієвський. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2016. - 552 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена вивченню траєкторії змін політичного режиму в 
Україні від здобуття незалежності до Революції Гідності. У фокусі 
уваги - вплив неформальних інститутів, передусім клієнтелізму, 
непотизму і неформальних угод на поведінку політичних гравців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77272  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушкевич Марія Стефанівна  
 
Повне ім'я або 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 "Релігійні комунікації: християнський контекст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петрушкевич М.С. Релігійні комунікації : 

християнський контекст. Монографія. - Острог : Видавництво 
Національного університету "Острозька академія", 2011. - 228 с. ; іл. 

 
Анотація   

У комплексному філософсько-релігієзнавчому дослідженні 
особливостей релігійної комунікації у православ'ї, католіцизмі та 
протестантизмі розкрито місце комунікаційної функції у системі 
християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на 
становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних 
систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77273  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідоренко Олександр Степанович  
 
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 "Стихи у Дюка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка віршів, що включає в себе вісім віршів, а 
саме: "Просоветскому товарищу посвящается", "Поэма об Ильиче",  
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"Статистика", "НАТОвский гость", "Безопасность движения", 
"Геройству нет", "Большевизм", "Реклама". 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77274  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак Анастасія Сергіївна, Головко Михайло Йосифович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Механізм реформування системи оподаткування 
прибутку юридичних осіб в Україні в умовах фіскальної 
децентралізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полторак А.С., Головко М.Й. Механізм 
реформування системи оподаткування прибутку юридичних осіб в 
Україні в умовах фіскальної децентралізації // Актуальні проблеми 
економіки. - 2017. - № 10 (196). - с. 4-14. 

 
Анотація   

У статті виокремлено унікальні характеристики основних елементів 
класичної та запропонованої форм оподаткування прибутку 
юридичних осіб в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77275  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балановська Тетяна Іванівна, Гогуля Ольга Петрівна, Троян Аліна 
Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник-довідник з менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований словник-довідник з менеджменту спрямований на 
формування фундаментальних знань з менеджменту, опанування 
майбутніми фахівцями категоріального апарату для подальшого 
освоєння та опрацювання в практичній підготовці управлінського 
інструментарію у контексті набуття ними комплексних професійних і 
соціальних компетентностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77276  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмутова Ірина Миколаївна, Андреченко Жанна 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)  Стаття "Аналіз світових моделей управління вищою освітою у 
контексті забезпечення автономії ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті систематизовано використовувані у світі моделі зовнішнього 
управління у вищій освіті, узагальнено їхні переваги та обмеження та 
розроблено рекомендації щодо української моделі управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77277  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Павло Віталійович, Оніпко Валентина Володимирівна, 
Соловей Леся Віталіївна, Воробйова Оксана 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)  Навчальна комп'ютерна програма "Компетентнісний підхід у 
професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення безперервного і максимально 
повного дидактичного циклу процесу навчання. Вона подає 
теоретичний матеріал, організовує тренувальну навчальну діяльність, 
контроль рівня знань, інформаційно-пошукову діяльність, 
математичне і імітаційне моделювання з комп'ютерною візуалізацією 
і сервісні функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77278  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухтін Олександр Анатолійович  
 
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 "Платформа для разработки прикладных 
решений A2V10" ("Платформа A2V10")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для роботи як front-end рішення для 
автоматизації роботи підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77279  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухтін Олександр 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 "Платформа для разработки прикладных 
решений А2" ("Платформа А2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це універсальна програмна платформа для розробки прикладних 
рішень для автоматизації обліку та керування підприємством. 
Програма являє собою вичерпний набір інформаційних матеріалів, 
що необхідні для розробки прикладних рішень на базі платформи А2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77280  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янько Федір 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)  Кіносценарій "Всім біс у ребро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Від блуду не застрахований ніхто: ні високопосадовець, ні простий 
смертний. Розчарований, втомлений доступністю жінок, сорокарічний 
столичний журналіст прагне до стосунків простіших, світліших - 
потрапляє в глибинку, де натрапляє на багато перепон в спробах  
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віднайти свою половинку. На хутори Блудки прибувають і обласні 
депутати, де з ними і відбуваються дивні пригоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77281  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутій Вадим Олександрович  
 
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 "Ідея, 

концепція, сценарний план телепередачі  "КОРДОН:UA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77282  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Формазюк Віталій Єфімовіч, Лисенко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка: металоконструкція для 

попередження вивихів проксимальної частини ендопротезу 
стегнового суглобу при лікуванні дисплазій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77283  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Тетяна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Правила настольной 

трансформационной игры "ДАО ИСТИНЫ (ТАО OF TRUTH)" ("Гра 
"ДАО ИСТИНЫ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра створена на основі давньокитайської системи оздоровлення 
"Цигун" та теорії круга "У-сін", з урахуванням основних принципів 
квантової фізики, та на основі раніше створеного автором 
сакрального схематичного зображення (мандали) 
"Трансцендентальная энергия". В процесі гри учасники 
використовують різнокольорові камінці, що символізують 
відповідний орган або рівень проблеми (фізичний, енергетичний, 
духовний), роблять ходи на гральному полі та витягають з колод 
картки, які, ймовірно, є причиною їх проблем.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77284  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 
Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
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)  Підручник "Анатомія людини. Том 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини : підручник : у 3 т. Т. 2 /                 
А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін [та ін.]. - Вид. 5, доопрац. 
- Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с. : іл. 

 
Анотація   

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову внутрішніх 
органів, центральної нервової системи та органів чуття. Дано характерис-
тику органів, систем і апаратів органів, кровопостачання, відтоку 
крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77285  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 
Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
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)  Підручник "Анатомія людини. Том 1"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

622 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини : підручник : у 3 т. Т. 1 /  
                                                           [А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.]. - Вид. 6-те, 

доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 368 с. : іл. 
 
Анотація   

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову кісток і 
тканин. Дано характеристику органів, систем і апаратів життя. 
Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості 
будови, росту і розвитку організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77286  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 
Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
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)  Підручник "Анатомія людини. Том 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головацький А.С. Анатомія людини :  у 3-х т. Т. 3 : 
підручник / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. [та ін.] ; за 
ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького. - Вид. 4-те, доопрац. - Вінниця : 
Нова Книга, 2017. - 376 с. : іл. 

 
Анотація   

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову 
периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. 
Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці 
кожного розділу підручника є питання для повторення і 
самоконтролю, які дозволяють краще розуміти прочитане.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77287  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варюхін Володимир 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)  Монографія "Основы теории многоканального анализа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Варюхин В.А. Основы теории многоканального 
анализа. - Киев: Наук. думка, 2015. - 168 с.; ил. 
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Анотація   
У монографії викладено засоби визначення параметрів декількох 
сигналів за напругами, одночасно виміряними на виходах 
багатоканальної антенно-приймальної системи. Оцінювання 
параметрів (кутових координат, частот, часу запізнювання) 
здійснюється за допомогою систем рівнянь, які містять 
характеристики каналів з коефіцієнтами, утвореними із виміряних 
напруг. Наведено оцінки точності одночасного визначення параметрів 
декількох сигналів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77288  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатарська Інна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні матеріали з дисципліни "Моделювання в економіці". 
Частина 1. ЕКОНОМЕТРИКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичних матеріалах викладено методологічні підходи 
та методичний інструментарій побудови та аналізу економетричних 
моделей, що дають змогу застосовувати їх у прикладних питаннях 
щодо прогнозування майбутніх значень економічних показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77289  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатарська Інна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Стратегії оптимізації. Частина 1. Оптимізаційні методи і моделі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичних матеріалах викладено методологічні підходи 
й інструментарій застосування оптимізаційних методів та моделей у 
виборі кращих стратегій, що дають змогу застосовувати їх у 
прикладних питаннях щодо прийняття рішень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77290  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатарська Інна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Стратегії оптимізації. Частина 2. Моделі аналізу та оцінювання 
ступеня ризику"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичних матеріалах викладено методологічні підходи 
й інструментарій аналізу ризиків у виборі кращих раціональних 
стратегій, що дають змогу застосовувати їх у прикладних питаннях 
щодо прийняття рішень - визначення ринкових стратегій підприємств 
і фірм за умов невизначеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77291  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
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 "Никто не сумеет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77292  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
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 "Незаконно"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77293  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
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 "Спасибо тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77294  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
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 "Мой милый мальчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77295  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
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 буду любить тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77296  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглюк Богдан Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "До тридцяти" ("До 30")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з 440 окремих поезій, здебільшого ліричної та наративної 
форм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77297  
 
Дата реєстрації авторського права  03.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Головенько Віталій 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 "Засіб виявлення фейкових облікових записів 

у соціальній мережі "Facebook"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Велика частина користувачів використовують соціальні мережі як 
інструмент маніпуляції іншими людьми за допомогою інформаційних 
вкидів. Для цього вони використовують фейкові облікові записи, на 
яких відсутня або міститься неправдива інформація про користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77298  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 

Недбаєвська Людмила Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчики як компонент розвитку нової 

української школи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект полягає у створенні освітніх середовищ, які б поєднали 
змістову компоненту з технічною, математичною, художньою 
творчістю, використанням мультимедійних засобів навчання та 
шкільним фізичним експериментом для формування навичок 
наукової діяльності, винахідництва, креативу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77299  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленін Юрій Миколайович, Лайкіна Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут 

бізнесу" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Карусельна модель бізнес-освіти General MBA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір відображає модель інноваційної та ефективної організації 
навчального процесу власників малого та середнього бізнесу, 
керівників функціональних підрозділів за програмами General MBA.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77300  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анциферов Микола Іванович, Фомін Геннадій Георгійович, Семенов 

Сергій Борисович, Ляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення Системи 

автоматизованого інформаційного сервісу пасажирів АSА-ТRACК-
NOT (АSА-ТRACК-NOT-City) контролю за рухом залізничного та 
міського транспорту, розрахунку і трансляції часу прибуття на табло 
прогнозу, LCD панелі, відеостіни з використанням даних GPS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для автоматичного виконання 
розрахунків і передачі споживачам відомостей про час прибуття на 
основі даних супутникових систем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77301  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завадський Петро Едуардович  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Всенародний новітній календар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений календар майбутнього часу, в якому встановлено нову 
кількість місяців у році, кількість днів у місяці, нову дату початку 
року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77302  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артур D.A.S. (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Прислушайся к подсказкам свыше"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77303  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саверченко Василь 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 "Програма графічного моделювання 
геометричних фігур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма на мові Pascal ABC для створення ієрархічної моделі 
візуальних спецефектів на основі процедурного типу даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77304  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Андрій Володимирович, 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)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник 

"Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мультимедійний навчальний посібник "Кримінально-правова 
характеристика корупційних злочинів", розроблений з урахуванням 
вимог навчальної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77305  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Андрій Володимирович, Вартилецька Інна Анатоліївна, 

Кісілюк Едуард Миколайович, Кришевич Ольга Володимирівна, 
Кузнецов Віталій Володимирович, Микитчик Олександр Васильович, 
Процюк Олег Володимирович, Мостепанюк Людмила Олександрівна, 
Семенюк Олександр Олександрович, Смаглюк Олександр 
Володимирович  

 
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)  Науковий твір "Мультимедійний підручник "Кваліфікація окремих 

видів злочинів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мультимедійний підручник "Кваліфікація окремих злочинів", 
розроблений з урахуванням вимог навчальної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77306  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саковський Андрій Анатолійович, Юсупов Володимир Васильович, 
Климчук Михайло Павлович, Охріменко Світлана Станіславівна, 
Бєлова Лілія Миколаївна  

 
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)  Літературно-письмовий твір "Методика розслідування незаконного 
полювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методиці надано криміналістичну характеристику незаконного 
полювання, наведено особливості розслідування відповідних 
кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77307  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борець Тетяна Олександрівна, Бурак Марія Василівна, Василинчук 
Віктор Іванович, Коновалов Олександр Володимирович, Костюк 
Володимир Леонідович, Стрільців Олександр Михайлович, 
Федоровська Наталія Володимирівна, Харечко Надія Володимирівна, 
Крижна Валентина Володимирівна, Підвисоцький Валерій 
Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Електронний довідник "Міжнародні масові заходи: 
Довідник працівника Національної поліції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зазначений довідник створено для користування працівниками 
Національної поліції під час проведення міжнародних масових 
заходів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77308  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Олександр Петрович  
 
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 "Біля тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77309  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 "Моя Україно (Жовте та Блакитне)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77310  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 "Небачене диво природи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77311  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Падає земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77312  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 "Синьоока любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77313  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 лечу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77314  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 "Чорне небо"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77315  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 "Хто ти є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77316  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Николин Богдана Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка "Механізм протидії 

внутрішньогосподарському і внутрішньокорпоративному спротиву 
інновацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77317  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила 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)  Рукопис статті "Методичні засади підготовки майбутніх вчителів до 

патріотичного виховання учнів 5-х класів на уроках музичного 
мистецтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено основні результати дослідження проблеми 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до патріотичного 
виховання учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77318  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила 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)  Рукопис статті "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках 
музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються ігрові технології, що використовуються для 
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках музичного 
мистецтва в початковій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77319  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротань Наталя Вікторівна, Комліченко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Фінанси підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми 
навчального плану підготовки молодших спеціалістів галузі знань 
0305 "Економіка і підприємництво". Розглядаються особливості 
організації фінансів підприємств основних організаційно-правових 
форм, формування потреби в оборотних коштах, необхідність 
залучення кредитних ресурсів, методи розрахунку прибутку, система 
оподаткування підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77320  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Олександр Олександрович, Стрикаленко Євгеній 
Андрійович, Кільніцький Олександр Юрійович, Сінчук Анастасія 
Володимирівна, Шалар Олег Григорович, Степанюк Світлана 
Іванівна, Барановська Юлія Володимирівна, Гунченко Валерій 
Віталійович, Еделєв Олександр Сергійович, Жосан Ігор 
Анатолійович, Сапельняк Олександр Якович, Харченко-Баранецька 
Людмила Леонідівна, Андрєєва Реґіна Ігорівна, Городинська Інна 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів наукового характеру "Збірка авторських 
навчальних програм для забезпечення навчального процесу студентів 
факультету фізичного виховання та спорту за спеціальностями 014 
Середня освіта (фізична культура) 017 Фізична культура і спорт для 
здобуття ступенів вищої освіти "бакалавр" та "магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичне видання є збірником авторських навчальних 
програм з професійної науково-предметної підготовки здобувачів 
ступеня вищої освіти "магістр" та "бакалавр". Перелік навчальних 
дисциплін складено відповідно до навчального плану підготовки 
фахівців та затверджено згідно з існуючим порядком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77321  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маляренко Ірина Валентинівна, Городинська Інна Володимирівна, 
Грабовський Юрій Антонович, Степанюк Світлана Іванівна, 
Кольцова Ольга Сергіївна, Коваль Вікторія Юріївна, Пришва Олесь 
Борисович  

 
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 літературних творів наукового характеру "Збірка авторських 
навчальних програм з дисциплін циклу теорії та методики фізичного 
виховання рівня вищої освіти: бакалавр та магістр напряму 
підготовки: 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт; 
спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура);  017 Фізична 
культура і спорт"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичне видання є збірником авторських навчальних 
програм з професійної науково-предметної підготовки здобувачів 
ступеня вищої освіти "магістр" та "бакалавр". Перелік навчальних 
дисциплін складено відповідно до навчального плану підготовки 
фахівців та затверджено згідно з існуючим порядком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77322  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
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 "Батьківська хата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77323  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паскевич Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографій "ЗАЗЕРКАЛЬЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник фотографій містить 271 фотографію, які поєднані єдиним 
творчим задумом, технікою виконання і темою - відображення. 
Відображення у воді, у вітринах магазинів, в інших площинах, що 
відображають. Це складні зображення, що складаються з накладених 
одна на одну картин навколишнього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77324  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвітіна Наталія 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)  Літературний твір "Школа Практической Психологии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це курс для тих, хто цікавиться практичною психологією і хоче 
отримати практичні навички психології для застосування в своєму 
власному житті; вчиться на психологічних спеціальностях у ВНЗ і 
хоче отримати затребувані та унікальні практичні знання; закінчив 
навчання на психолога, але боїться або не знає як почати практичну 
діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77325  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Віталій Іванович, Корнієвський Юрій Іванович, Колесник 

Михайло Юрійович, Корнієвська Валентина Григорівна, Демченко 
Аліна Вікторівна, Богуславська Наталія Юріївна, Пахомова Світлана 
Петрівна, Федорова Олена 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 "Фітотерапія інсомнії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77326  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Щасливі, тому що особливі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці віршів описуються певні моменти життя автора та близьких 
йому людей: сильних духом, які роблять своє життя прекрасним і  
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неповторним. Це поклик душі, яка шукає гармонію, живе, радіє. 
Історії, у яких люди знайшли скарб один в одному, втрачали щось 
зайве, заради чогось важливого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77327  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
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 (5-й рік навчання). 5 клас" підручник для закладів 
загальної середньої освіти" ("English. Year 5")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є основним компонентом навчально-методичного 
комплекту з англійської мови для класу закладів загальної середньої 
освіти, який розпочинає серію видань для основної школи, створеної 
на основі авторської Концепції формування учнівської здібності до 
міжкультурного спілкування та взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77328  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Юрій Анатолійович (Бич Юрій Анатолійович)  
 
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)  Збірка оповідань "Тайный закон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання на історичну та духовну тему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77329  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак Андрій Васильович  
 
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)  Стаття "Поспішиш - боржника насмішиш" Що унеможливлює 

перехід до ліквідаційної процедури кандидата в банкрути" 
("Поспішиш - боржника насмішиш" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Причинами окремих помилок, які допускаються в процедурах 
банкрутства, часто є поспіх у діях учасників справи та неналежна 
реакція суду на такі дії. Внаслідок цього справа може повертатися на 
попередні стадії розгляду, а процесуальні строки затягуватися.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77330  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Комплекс 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 
"Управлінська деонтологія" для спеціальності 073 Менеджмент 
(освітня програма "Управління навчальним закладом 
(загальноосвітній навчальний заклад)"): освітній ступінь магістр"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей комплекс спрямований на формування деонтологічної 
компетентності магістра - менеджера освіти. Його зміст відображає 
специфіку вивчення управлінської деонтології як науки та 
міждисциплінарного напряму досліджень про професійну поведінку 
керівника та забезпечує навчально-методичний супровід вивчення 
зазначеної дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77331  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Комплекс навчально-методичного 

забезпечення практичної підготовки магістрів за напрямом  
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                                                           підготовки 07 Управління та адміністрування, спеціальністю: 073 
Менеджмент (Управління навчальним закладом)"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс навчально-методичного забезпечення практичної 
підготовки магістрів побудований на базових принципах організації 
виробничих практик і являє собою методичний супровід магістрантів 
у межах забезпечення практичного компонента їх професійної 
підготовки. Його зміст відображає єдиний комплексний підхід до 
організації практичної підготовки, системність, безперервність та 
послідовність проведення при одержанні достатнього обсягу 
професійних знань і вмінь магістрантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77332  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франко Василь Якимович  
 
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 "Калиновий рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка розрахована для вивчення в навчальних закладах, для 
підняття патріотичного настрою та вивчення свого історичного 
етносу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77333  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рокочинський Анатолій Миколайович, Зубик Ярослав Ярославович, 
Волкова Людмила Андріївна, Трофимчук Дмитро Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Структура метеорологического обеспечения системного 
управления пропуском паводков в условиях Прикарпатья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рокочинский А.Н., Зубик Я.Я., Волкова Л.А., 
Трофимчук Д.Н. Структура метеорологического обеспечения 
системного управления пропуском паводков в условиях Прикарпатья // 
Природообустройство. - 2017. - № 2. - с. 49-57. 
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Анотація   
В статті представлена структура системного управління пропуском 
паводків та нові методичні підходи до (СУПП) у Карпатському регіоні 
на основі поєднання всіх трьох традиційних рівнів прийняття рішень 
в часі: 1. Оперативне управління об'єктом; 2. Планове управління 
об'єктом; 3. Проекти, які взаємопов'язані між собою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77334  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система 
продажу квитків на концертні та інші культурно-видовищні заходи 
"v-Ticket" ("v-Ticket")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для службового використання у 
діяльності підприємства (або іншої особи), яке здійснює іншим 
споживачам продаж квитків на концерти і культурно-видовищні 
заходи за допомогою мережі Інтернет або іншим способом. Вона 
створена таким чином, що може інтегровано взаємодіяти та 
співпрацювати з іншими подібними програмами та системами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77335  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перетятько Ростислав Валентинович  (РосПер)  
 
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 "Альфарим: Волпер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є літературним твором белетристичного розважального 
характеру у жанрі фантастика. Книга написана у жанрі гри, яка 
побудована у стилі постапокаліптичного кіберпанку, де головні герої і 
читач книги в процесі читання знаходяться начебто у "режимі 
виживання". Твір призначений для будь-якої цільової аудиторії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77336  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (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 "Пуля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77337  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
j28147"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77338  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марина Волошко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Придорожный отель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір белетристичного характеру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77339  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

j4145A"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77340  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

jPKCS8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77341  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

j14888"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77342  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
PKCS8.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77343  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
CERTIFICATE.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77344  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 j34311"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77345  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
4145A.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77346  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 j4145"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77347  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
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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 "Модуль криптографічних перетворень 
DSTU4145.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77348  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

DSTU28147.id"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77349  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

OCSP.id"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77350  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
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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 
KAM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77351  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 TSP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77352  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

DSTU28147"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77353  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
CRL.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77354  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
KAM.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77355  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
PKCS8"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77356  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
OCSP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77357  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
DSTU34311.id"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77358  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 
DEV"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77359  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

DSTU4145A.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77360  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

DEV.a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77361  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

DSTU4145A"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77362  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 

TSP.id"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77363  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Опольський Ярослав 

Віталійович, Комар Андрій 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 "Мобільний додаток для операційної системи 

Android "Менеджер задач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою менеджер задач, який дає змогу користувачеві 
маніпулювати задачами в текстовій формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77364  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розова Катерина Всеволодівна, Похилько Валерій Іванович, Сидоряк 

Наталя Георгіївна, Дубова Марія Григорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Структурно-функциональные изменения в 

митохондриях клеток ствола мозга у крысят, перенесших 
внутриутробную гипоксию"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розова К.В., Похилько В.І., Сидоряк Н.Г.,             

Дубова М.Г. Структурно-функциональные изменения в митохондриях 
клеток ствола мозга у крысят, перенесших внутриутробную гипоксию // 
Neurophysiology. Нейрофизиология. - 2016. - Том 48, № 2. - С. 107-117. 

 
Анотація   

У статті досліджували зміни стану мітохондрій та імуногістохімічні 
особливості клітин стовбура мозку у щурят, котрі зазнали дії 
експериментальної пренатальної гіпоксії різного ступеня - помірного і 
тяжкого.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77365  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Мінкова Ольга Геннадіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Організація та методика написання курсових робіт з 
правознавчого циклу дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації включаюють методологію науково-дослідної 
роботи студентів, положення про курсову роботу, вимоги до її 
структури, змісту тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77366  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменицький Андрій Анатолійович, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Попенко Ярослав Володимирович, Поліщук Віктор 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)  Навчальний посібник "Теорія держави і права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для студентів ВНЗ при підготовці фахівців за 
спеціальностями "Правознавство" та "Правоохоронна діяльність". 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77367  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасєва Людмила Василівна, Арабаджи Олена Семенівна, 

Букрєєва Ірина Вікторівна, Глебова Наталя Іванівна, Глинська 
Людмила Федорівна, Орлов Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис проекту "Інтеркультурний фьюжн "Модна кухня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рамках реалізації "Стратегії розвитку міста Мелітополя" та "Плану 
міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.", 
святкування 233 річниці Дня міста та запланованого проведення 
всеукраїнського молодіжного фестивалю національних культур, 
доречним доповненням вбачається проведення інтеркультурного 
ф'южину "Модна кухня".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77368  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгаков Микола Ігорович, Дроздова Євгенія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SmartOffice" для управління системою 

"Розумний офіс" ("SmartOffice")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77369  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна, Цап Володимир Дмитрович, 
Терновський Володимир 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 "Управління фінансовими потоками 
підприємства. Фінансова математика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сутність посібника: поєднує теоретичні основи сучасної концепції 
фінансового менеджменту. Математичний інструментарій 
фінансового аналізу, математичні методи управління фінансовими 
потоками в аналітичних системах, стандартизовані методи оцінки 
ефективного управління фінансовими потоками підприємств галузі 
сільського господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77370  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробуш Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціальна функція місцевого самоврядування в 
Україні та конституційно-правові проблеми її реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна функція місцевого самоврядування в 
Україні та конституційно-правові проблеми її реалізації : монографія / 
Дробуш І.В. - Рівне : Овід, 2015. - 540 с. 

 
Анотація   

У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії 
соціальної функції місцевого самоврядування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77371  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Навчальна 
програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 
танцювально-корегувальної спрямованості хореографічного гуртка 
"QDance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою навчальної програми є психофізичний розвиток з 
коригуванням мовленнєвих порушень, розвиток музичних здібностей 
вихованців, художньо-творчих умінь і навичок дітей дошкільного віку 
у процесі хореографічних завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77372  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовська Людмила Іванівна, Бандоріна Лілія Миколаївна, Савчук 
Роман Вячеславович  

 
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)  Навчальний посібник "Візуальне програмування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лозовська Л.І. Візуальне програмування: Навч. 
посібник / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, Р.В. Савчук - Дніпро : 
НМетАУ, 2017. - 132 с. 

 
Анотація   

Посібник містить методичні матеріали для вивчення основ 
програмування мовою високого рівня С#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77373  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовська Людмила Іванівна, Бандоріна Лілія Миколаївна, Савчук 
Роман Вячеславович  

 
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)  Навчальний посібник "Економічна кібернетика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В. 
Економічна кібернетика (поглиблений курс). Частина 1 : Навч. 
посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 51 с. 
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Анотація   
У посібнику розглянуті фундаментальні структури і алгоритми 
обробки даних. Викладено основи асимптотичного аналізу 
обчислювальної складності інтерактивних і рекурсивних алгоритмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77374  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 без тексту "Kozak"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77375  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокліп "На глибині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77376  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "In..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77377  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 без тексту "Tetralogy Apocalypse - part I: War"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77378  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Walking on the air"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77379  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 без тексту "Tetralogy Apocalypse - part II: Inside"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

658 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77380  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
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 "Так вже є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77381  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушин Микола Іванович, Спіркіна Оксана Олексіївна, Чубіна Тетяна 
Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ніколи не згасне сяйво слави Героїв. Книга третя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому виданні розміщені бібліографічні довідки уродженців 
Шевченківського краю та тих,  хто своїми трудовими, науковими та 
творчими здобутками уславили Черкащину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77382  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Микола Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для серіалу "Одаренный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77383  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіркіна Оксана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Посібник з англійської мови для студентів-юристів 
(Частина І)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складений згідно з навчальною програмою 
викладання англійської мови для студентів І курсу юридичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77384  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нежная Дикая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77385  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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 "КТО Я БЕЗ ТЕБЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77386  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Бесконечная ночь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77387  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Черные ангелы фрау Либерти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77388  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Дорога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77389  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Черный император ураган"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77390  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Цыганка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77391  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Приказ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77392  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Повестка из военкомата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77393  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Тамбур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77394  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Сестричка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77395  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "В пламени огня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77396  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Февраль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77397  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "По просторам судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77398  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Жара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77399  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Закон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77400  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій 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 "Антимагнит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77401  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігаль Олександр Іванович, Дерев'янко Костянтин Іванович, 
Сорокін Віталій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОКК СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення програмно-
технічного комплексу "Центр сертифікації ключів "Вега". Версія 2.0" 
UA.38265927.00002-01" ("Центр сертифікації ключів "Вега". Версія 2.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу 
спрямоване на виконання технологічних процедур по забезпеченню 
генерування ключів та отримання сертифікатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77402  
 
Дата реєстрації авторського права  05.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сущук-Слюсаренко Вікторія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Оцінка 

матриці динаміки для систем з апріорною невизначеністю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Оцінка матриці динаміки для систем з апріорною невизначеністю", 
що обмежена умовою спостерігання всіх компонент вектора стану. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77403  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Формазюк Віталій Єфімовіч, Лисенко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка: Спосіб зменшення негативних 

побічних впливів при використанні металевих ендоімплантів шляхом 
покриття їх суцільним шаром алмазоподібної речовини - карбон"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова розробка зменшує негативні побічні впливи при 
використанні металевих ендоімплантів (остеосинтез або  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

666 

ендопротезування) шляхом покриття останніх суцільним шаром 
алмазоподібної речовини - карбон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77404  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Формазюк Віталій Єфімовіч, Лисенко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка: Закріпляючий вузол ендопротезів 

клубів із механізмом згину-розгину з покриттям металевого пальця 
суцільним шаром алмазоподібного покриття - карбон та муфт із 
поліефірефіркетону з нитями карбону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова розробка дозволяє зменшити побічні ефекти 
ендопротезування (остеоліз), терміни вживляння металоконструкцій в 
цілому та підвищити як стабільність суглоба, так і збільшити термін 
активної експлуатації зазначених виробів медичного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77405  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анциферов Микола Іванович, Фомін Геннадій Георгійович, Семенов 

Сергій Борисович, Ляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення бортового пристрою 

ASA-TRACK-TAB і його модифікацій (ASA-TRACK-RB, ASA-TRACK-
RB-с), що входить до складу автоматизованого інформаційного 
сервісу пасажирів АSА-ТRACК-NOT, для визначення дислокації 
рухомого об'єкту, відображення попереджень по швидкості, телеграми 
натурного листа, та іншої службової інформації із застосуванням 
засобів супутникової навігації GPS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечене призначене для передачі на сервер 
навігаційних даних GPS, ідентифікації номера рухомого об'єкту, 
забезпечення водія (машиніста) розрахунковою інформацією та 
даними для витримування графіка руху.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77406  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Андрій Павлович, Кисельова Анастасія Наілівна, Фалін 
Сергій Сергійович, Фрич Лариса Вікторівна, Корнілова Анна 
Георгіївна (Омшанська), Вишинська Ірина Олександрівна, 
Мирошнікова Надія Богданівна, Пашкіна Марина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут 
міського цивільного проектування" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, креслення, що стосується архітектури, план, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Схеми, плани, креслення та ескізи, що стосуються архітектури і 
садово-паркового мистецтва по об'єкту "Реконструкція об'єктів 
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на 
проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схеми, плани, креслення та ескізи даного об'єкта, як новітнє 
технологічне рішення в Україні, відкривають простір для 
спілкування людини з живою природою, зі збереженням європейських 
цінностей у відношенні до тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77407  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "VATRA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77408  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

668 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "ARKA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77409  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя КаДе (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 "Соль с перцем. Попробуй свою жизнь!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77410  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ALONE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77411  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "GOLOS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77412  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васілян Хачік Геворгович  
 
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 кінофільму "СЕРОСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77413  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Микола Леонтійович  
 
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 наукового характеру з ілюстраціями "Проективна 
методика - асоціативні метафоричні карти "ЕТНІК" ("Карти "ЕТНІК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77414  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Лілія Базарбаївна (Ольвія Майська)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Сонце в наших очах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з двох частин. Перша частина містить 16 оповідань, 
а друга - 13.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77415  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкідченко Софія Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "SOMEBODY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77416  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Наталія Леонідівна, Цимбалюк Світлана Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77417  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serhi Davo (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Інструментальна композиція "Serhi Davo - 
Impulse"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77418  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Алла Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Реанімаційний пакет реформ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77419  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса Дмитрівна, Гончар Лариса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Key factors of quality management of economic growth"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано певну систематизацію факторів економічного 
зростання. Доцільність зазначеного полягає в виокремленні основних 
з факторів, якими є виробничо-економічні, науково-технологічні та 
іноваційні, та факторів організаційно-інституціональних і регулятивних, 
природно-географічних і соціально-політичних, що зумовлюють 
ефективне та раціональне використання перших. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77420  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила 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)  Рукопис статті "Формування професійної компетентності майбутніх 
учителів музичного мистецтва засобами діалогової педагогічної 
технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено основні результати дослідження проблеми 
формування професійної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва засобами діалогової педагогічної технології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77421  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила 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)  Рукопис статті "Сучасні підходи до викладання музичного мистецтва 

в умовах євроінтеграційного процесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено підходи до викладання музичного мистецтва у 
закладі загальної середньої освіти в умовах євроінтеграційного 
процесу, що забезпечують цілісність навчально-виховного процесу на 
уроці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77422  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович, Злепко Сергій Макарович, Піротті 

Євген Леонідович, Кривоносов Валерій Валерійович, Борякін 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 "Система комплексного управління, 

діагностики та захисту медичного обладнання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення створено для безаварійної експлуатації 
медичного обладнання за рахунок моніторингу режимів мережі 
живлення, струмового навантаження, теплових показників МО та 
болтових з'єднань, опору електричної ізоляції тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77423  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович, Злепко Сергій Макарович, Піротті 

Євген Леонідович, Кривоносов Валерій Валерійович, Борякін 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 "Діагности стану болтових з'єднань і 

контролю цілісності струмових ланцюгів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення створено для визначення початкового 
моменту послаблення болтового струмопровідного з'єднання в схемі 
електропостачання електрообладнання, працюючого зі змінним 
струмовим навантаженням, і контролю цілісності струмових ланцюгів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77424  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діагноста причин температурного 

перевантаження і захист електроустаткування від перегрівання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення використовується для визначення причин 
температурного перевантаження електроспоживачів, наприклад, 
медичного обладнання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77425  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль стану ізоляції, режимів мережі і 
захисту електрообладнання від аварійних режимів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення створено для своєчасного виявлення 
неповнофазних режимів мережі живлення або обриву струмових 
ланцюгів електропостачання, виявлення природного старіння 
ізоляції, величина опору якої знизилася нижче 0,5 мОм, і здійснює 
захист електрообладнання від аварійних режимів. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77426  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Ключові аспекти 

економічної категорії "розвиток підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77427  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Систематизація методів 

оцінки рівня розвитку підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77428  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Циклічність процесу 

розвитку організації в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77429  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Еволюція поглядів на 

категорію "розвиток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77430  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Філософсько-історичний 

підхід до вивчення категорії "розвиток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77431  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Особливості 
функціонування та розвитку виноробних підприємств України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77432  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Господарчук Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Разделённое небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку ввійшов 131 вірш. Призначено для широкого кола слухачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77433  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Сілкіна Юлія Валеріївна, Лозовік 
Ольга Михайлівна, Марзан Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Лецитин и женские половые гормоны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А.Л. Дроздов, Ю.В. Силкина, О.М. Лозовик,                
А.А. Марзан. Лецитин и женские половые гормоны. Днепропетровск : 
ЧМП "Экономика", 2017. - 80 с. 
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Анотація   
Даний посібник є завершенням циклу досліджень, присвячених 
аналізу впливу лецитину сої і соняшнику на концентрацію стероїдних 
гормонів у сироватці крові білих щурів з точки зору 2-тижневої 
інтоксикації тетрахлорметаном. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77434  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Севериновська Олена Вікторівна, 
Родинський Олександр Георгійович  

 
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 "Психофизиологическое восприятие и 
отражение: понятия и терминология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А.Л. Дроздов, Е.В. Севериновская, А.Г. Родинский. 
Психофизиологическое восприятие и отражение : понятия и 
терминология. Методическое пособие. - Днепр : ЧМП "Экономика", 
2017. - 52 с. 

 
Анотація   

Мета методичного посібника - висвітлити найбільш важливі терміни і 
поняття, характерні для сучасних концепцій, що пояснюють феномен 
відображення як узгодженого функціонування всіх ланок вищої 
нервової діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77435  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хахановський Валерій Георгійович, Смаглюк В'ячеслав 
Михайлович, Іщенко Андрій Володимирович, 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)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Теорія і 
практика криміналістичної інформатики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, 
розкриває зміст курсу названої дисципліни. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77436  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфременков Сергій 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 "Желаю счастья в личной жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ефременков С. Желаю счастья в личной жизни / 
Сергей Ефременков. - Каменец-Подольский : Аксиома, 2018. - 144 с. 

 
Анотація   

В книзі представлено рекомендації по досягненню щастя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77437  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DIMA FATUM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розмір картини 100×80 см. Використані матеріали: полотно, акрил. У 
картині використана авторська техніка, яка додає об'єм і 
багатогранність як основному полотну, так і його деталям. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77438  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рихлюк Світлана Вікторівна, Чекмарьов Дмитро Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Just in time Naosleep"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77439  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ігор Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Попробуй подняться..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77440  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ігор Євгенійович  
 
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 "Мир сейчас один"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77441  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ігор Євгенійович  
 
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 "Рассвет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77442  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ігор Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Профессия - сжигать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77443  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Максим Юрійович, Гаврилюк Владислав Валентинович, 

Защепкіна Наталія Миколаївна, Авагумян Ані Арменівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "DUST_METER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма реалізовує автоматичний розрахунок концентрації 
пилу в повітрі робочої зони. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77444  
 
Дата реєстрації авторського права  06.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула 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 "День Кохання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77445  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
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 "Вестерн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77446  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
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 "Вчора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77447  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
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 "Di Piu"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

682 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77448  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Лункіна Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологічні аспекти оцінки рівня соціальної 

відповідальності аграрного сектора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко Н.М., Лункіна Т.І. Методологічні аспекти 

оцінки рівня соціальної відповідальності аграрного сектора /                
Н.М. Сіренко, Т.І. Лункіна. - М. : МНАУ, 2017. - 37 с. 

 
Анотація   

Досліджено особливості проведення оцінки соціальної 
відповідальності в аграрному секторі. Наведено міжнародні критерії 
оцінки соціальної відповідальності підприємства.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77449  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Бурковська Алла Валентинівна, 

Лункіна Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Формування соціальної відповідальності в 

агрохолдингах України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено особливості функціонування агрохолдингів України в 
сучасних умовах. Проведено групування основних латифундистів 
України за площею, відповідно до Земельного банку агрохолдингів. 
Наведено фінансові показники діяльності найбільших агрохолдингів 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77450  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березницька Людмила 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)  Літературний письмовий твір "Щорічний міжнародний фестиваль 
"ДеГора" (Фестиваль "ДеГора")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77451  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Petrutsa (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Благополуччя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77452  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Petrutsa (псевдонім)  
 
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 "Дошка для гри "Cashflow" усіх різновидів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз створено для організації місця гравця (перенесення речей зі 
столу на дошку).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77453  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна, Evgenia Morgan (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 "Где ты сейчас?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77454  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Дмитренко Оксана 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 "Мы с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77455  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Нікіта Сергійович, Голян 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 "Програмна система для ведення особистої 
фінансової діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77456  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Олександр Іванович (Leninas)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формула демократии и справедливости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77457  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
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 "Комплексне проектування 
одягу": методичні вказівки до виконання курсового проекту для 
студентів освітнього рівня "магістр" денної та заочної форм навчання 
спеціальності: 182 Технології легкої промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки покликані забезпечити магістрам можливість 
оволодіти вмінням розробляти стилізовані варіанти проектних рішень 
та концептуально-мистецькі проекти виробів, а також здійснювати їх 
аналіз та прогнозування результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77458  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєва Олена Вікторівна, Яковлєва Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Економічний аналіз: 
методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 015.24 Професійна 
освіта (Економіка)"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

686 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновані лабораторні роботи, успішне виконання яких 
спрямовано на розвиток аналітичних та дослідницьких навичок 
студентів для досягнення цілей та задач кожної лабораторної роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77459  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Ганна Григорівна  
 
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)  Наукова стаття "Заробітна плата як індикатор соціально-
економічного зростання країни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі доведено важливість гідної оплати праці як одного з факторів, 
що забезпечує соціально-економічне зростання країни та гідний 
рівень життя населення, визначено проблеми формування 
мінімальної заробітної плати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77460  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON STAR LIGHT Logo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77461  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
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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 "BOOBON STAR LIGHT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77462  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON SMILE Logo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77463  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON ACTIVE Logo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77464  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON COOL Logo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77465  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON ACTIVE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77466  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON COOL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77467  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON SMILE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77468  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON CRYSTAL Logo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77469  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "BOOBON CRYSTAL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77470  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Сніговик Снежколеп"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77471  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колчигіна Анна Валеріївна  
 
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)  Наукова стаття "Ціннісна перевага мотивів успіху студентів-

психологів з різним ступенем потреби в досягненні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено особливості ціннісної переваги мотивів успіху 
студентів-психологів з різним ступенем потреби в досягненні. 
Ціннісна перевага розглядалася в ракурсі таких двох мотиваційних 
тенденцій як екстеріоризований успіх та інтеоризований успіх.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77472  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоцерківська Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Методичні аспекти профілактики та запобігання 

пияцтва та впровадження здорового способу життя серед особового 
складу Повітряних Збройних Сил України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто негативні наслідки вживання алкоголю під час 
проходження військової служби. Виявлено фактори, що є 
потенційними приводами та способами виправдання вживання 
військовослужбовцями алкогольних напоїв. Запропоновано форми і 
методи роботи щодо профілактики пияцтва серед особового складу 
Повітряних Збройних Сил України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77473  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
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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)  Літературний твір наукового характеру "Законодавча та прикладна 
метрологія. Методичні вказівки до практичних занять" для студентів 
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.010104 
"Професійна освіта" та 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77474  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Определение уровня инновационности продуктов 

инновационных проектов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше запропоновано ввести новий показник - "інноваційність" 
нового продукту, який визначає рівень привабливості продукту на 
споживчому ринку. Виділено вісім показників, що дозволяють 
описати споживчі властивості нового продукту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77475  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проблема соответствия свойств инновационного 

продукта потребностям покупателей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розглядається проблема невідповідності характеристик інноваційних 
продуктів запитам споживачів. Розроблено системну модель 
незмінних можливостей продукту і змінюваних потреб покупців. 
Підкреслено, що при розробці нового товару в першу чергу необхідно 
приділити увагу задоволенню психологічних потреб покупців, що 
досягається розробкою номенклатурного ряду даного виду товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77476  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "История зарождения и развития права 
интеллектуальной собственности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладена в логічній послідовності світова історія розвитку 
законодавства в інтелектуальній сфері. Підкреслено, що, незважаючи 
на всі колізії, в результаті патентне і авторське право спрямовані на 
захист творців нових об'єктів і техніки, авторів літературних творів 
та творів мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77477  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Безопасность творческой деятельности и 
предупреждение нарушения прав интеллектуальной собственности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто проблему безпеки творчої діяльності індивідуальних 
винахідників, які складають більше половини всіх суб'єктів 
інноваційної діяльності. Відзначено, що недбале ставлення до питань 
конфіденційності, прагнення відразу ж розповісти про свої плани і 
розробки, іноді обертається непоправними наслідками. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77478  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодюк Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Природа електризації грозової хмари"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті звертається увага на спосіб електризації водяних крапель та 
кристаликів льоду обдуванням сухим повітрям. Актуалізуються 
знання про електричну провідність води та льоду, а також метод 
електризації тіла до максимального потенціалу, в зв'язку з чим 
розглядається будова та дія генератора Ван-де-Граафа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77479  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осік Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Життєвий цикл проектів розвитку вищого 
навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто життєвий цикл відкриття нової спеціальності у ВНЗ. 
Кожну фазу життєвого циклу проекту ліцензування та проекту 
акредитації охарактеризовано певними діями та результатами. 
Виявлено результати кожного етапу проектів ліцензування та 
акредитації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77480  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осік Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нормативно-правовое обеспечение управления 
инновационными проектами высших учебных заведений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуто і узагальнено нормативно-правове забезпечення 
інноваційних проектів вищого навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77481  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міла Славська (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)  Збірник повістей "Девочка по вызову"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"За кулисами сказки", "Почему нечисти не спится".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77482  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крицький Дмитро Миколайович, Котков Артем 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 "Пошук маркеру з камери на мультекоптері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма знаходить маркер обраного кольору та здійснює розрахунок 
зміщення маркеру від початкових координат, здійснює зміну позиції 
камери, яка встановлена на підвіс, щоб здійснювати спостереження за 
маркером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77483  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яралян Арсен 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 "Грязная игра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня присвячена любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77484  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яралян Арсен 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 "Девушка, танцуй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня присвячена любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77485  
 
Дата реєстрації авторського права  07.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрушків Богдан Миколайович, Кирич Наталія Богданівна, Стойко 

Ігор Іванович, Шерстюк Роман 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)  Стаття "Виготовлення гігієнічно-профілактичної жувальної гумки 

(подушечок) на основі прополісу, бджолиного воску та іншої 
бджолопродукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано розширити діапазон використання бджолопродукції в 
медицині, у т. ч. і виготовленні гігієнічно-профілактичної жувальної 
гумки.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

696 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77486  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Блакитний птах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77487  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяй Володимир 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 графічних зображень "Панда-школярка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку, виконаних індивідуальним художнім 
прийомом, у діснеєвському стилі, малюнків олюдненої веселої панди-
дівчинки, що на двох зображеннях стоїть із привітно піднятою лівою 
рукою, а на третьому - із радо розведеними руками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77488  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакун Сабіна 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 "SAB Analytical Studio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для прогнозування кредитоспроможності 
фізичних осіб на основі застосування теорії регресійного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77489  
 
Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петроченков Валентин Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "ФОСФОГІПС - КОНВЕРСІЯ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ" 

("ПРОЗРІННЯ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-технологічний і економічний проект програми "Екологія - це 
вигідно", що забезпечує повне позбавлення планети від техногенних 
родовищ і поточних відходів виробництва "фосфогіпсу" шляхом 
конверсії у вторинну сировинну базу з отриманням макроекономічного 
ефекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77490  
 
Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 

"Психофізіологічні критерії відбору та оцінка прогнозування 
потенційних можливостей спортсменів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначення потенційних можливостей спортсменів за 
психофізіологічними критеріями включає комплексне 
автоматизоване діагностування нейродинамічних і психічних функцій 
людини з використанням послідовно пред'явлених модифікованих 
психофізіологічних тестів з навантаженням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77491  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Лисенко Олена Миколаївна, 
Федорчук Світлана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формування 
оптимального психологічного стану спортсменів в процесі змагальної 
та тренувальної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено дві групи стрес-факторів, які впливають на результати 
спортивної діяльності і найчастіше зустрічаються: передзмагальні і 
змагальні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77492  
 
Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методична 

розробка тестових завдань з дисципліни "Художня культура 
(культурологія) для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестові завдання з дисципліни "Художня культура (культурологія)" 
створені для перевірки знань студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 
Тести містять тематичні розділи питань та відповідей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77493  
 
Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципко Вікторія Віталіївна, Грищук Олександр Казимирович, 

Івасишина Наталія Володимирівна, Софійчук Катерина 
Костянтинівна, Іванчук Світлана Іванівна, Бондаренко Владислава 
Анатоліївна, Павловська Валерія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Варіанти контрольних завдань та 

методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін 
туризмознавчого циклу для студентів третього курсу заочної форми 
навчання. Центр заочного та дистанційного навчання. Напрям 
підготовки - 6.140103 "Туризм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані варіанти контрольних завдань та методичні вказівки 
для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу 
для студентів третього курсу заочної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77494  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципко Вікторія Віталіївна, Грищук Олександр Казимирович, 
Івасишина Наталія Володимирівна, Софійчук Катерина 
Костянтинівна, Іванчук Світлана Іванівна, Бондаренко Владислава 
Анатоліївна, Павловська Валерія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Варіанти контрольних завдань та 
методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін 
туризмознавчого циклу для студентів другого курсу заочної форми 
навчання. Центр заочного та дистанційного навчання. Спеціальність - 
242 "Туризм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані варіанти контрольних завдань та методичні вказівки 
для виконання контрольних робіт з дисципліни туризмознавчого 
циклу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77495  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галина Щаслива (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Спочатку були очі..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів "Спочатку були очі..."  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77496  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Пусть сегодня тебе больно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77497  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Непрошенный гость в сердце ворвался"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77498  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Всё я стерпеть смогу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77499  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "И шарм его, и обаяние"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77500  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Когда ты перестанешь ждать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77501  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Сначала теряя мечту и надежду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77502  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Ты выйдешь замуж за него"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77503  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Сомнений глубина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77504  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "В воздухе порох ночных перемен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77505  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамка Григорій Миколайович, Гуцал Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "Розробка торговельної марки для 
корпорації "IMPERIUM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені ескізи графічних варіантів торговельної марки 
"IMPERIUM".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77506  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ближе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77507  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамаюнова Світлана Геннадіївна, Петрова Олена Павлівна  
 
Повне ім'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 "ПТИЦЕДЕВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77508  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович, Заблоцький Мар'ян 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 "Веб-сайт "Громадська рада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано мовою програмування РНР. Призначена для 
ознайомлення і поширення інформації про діяльність громадської 
ради комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної 
політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77509  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Євген Володимирович, Мелащенко Андрій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль керування електро-механічним 
підсилювачем зі зворотнім зв'язком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано мовою програмування С++ і призначено для 
запуску на мікроконтролері "RM46х".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77510  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович, Заблоцький Мар'ян 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 "Мобільне застосування "Законотворчість"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано мовою програмування Javascript, Java, ObjectC 
під IOS 9.0.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77511  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович, Гречко Анастасія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання радіаційно-стимульованих 
процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних 
структурах з використанням розподілених обчислень у грід-
середовищі з використанням графічних прискорювачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано мовою програмування Java та скриптовою мовою 
bash для виконання у грід-середовищі з використанням графічних 
прискорювачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77512  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович, Заблоцький Мар'ян 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 "Веб-сайт "ВікіДозвіл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано мовою програмування РНР. Призначена для 
ознайомлення і поширення інформації про адміністративні послуги, 
суб'єктів надання адміністративних послуг та центри надання 
адміністративних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77513  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна, Труфанов Ілля Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "PRO кіно UA" (пілотний випуск)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Телепередача висвітлює події та людей, які пов'язані зі створенням, 
реалізацією та розповсюдженням продуктів кіноіндустрії в Україні, 
яка виготовляється ТОВ "Формат Фільм". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77514  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон 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 "Зимою-весною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77515  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Чопенко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект твору архітектури "Проект будівництва мостового пішохідно-

велосипедного переходу між парками "Хрещатик" та 
"Володимирська гірка" в Печерському та Шевченківському 
районах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перехід в плані має ламану форму. Кожен з прямих його відрізків 
орієнтований на певні визначені об'єкти місцевості, а саме: пам'ятник 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

707 

Князю Володимиру, монумент Арки Дружби народів, пам'ятник 
Магдебурзького права, Європейська площа. Він має чотири прольоти 
загальною довжиною 215 м та шириною 6 м, довжина яких у напрямку 
від монумента Арки Дружби народів до парку Володимирська гірка 
складає 40 м, 42 м, 71 м, 62 м. В місцях повороту пішохідної частини 
мосту передбачено влаштування оглядових майданчиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77516  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олена Савон (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка казок "Легенди Старого Міста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка із п'яти казок-притч, що розповідають про життя і пригоди 
жителів незвичайного міста, господарем і правителем якого є добрий 
Чарівник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77517  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собкович Ганна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АВЕН-ТУР" 
 
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 "Тур 

"Стежками Аннички"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для тих, хто не знає гуцулку Анничку, і для тих, хто вже давно у неї 
закоханий, ми спланували подорож, яка залишить незабутні 
враження на все життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77518  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басай Надія Пилипівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

708 

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)  "Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77519  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качур Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Драма "Залежний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія боротьби молодого хлопця Ендрю, який потрапив в жахливі 
обставини життя, що змусили його піддатися похоті і спробувати 
наркотики: кокаїн, героїн. В ході життєвих обставин в нього 
народжується ідея створення фотовиставки, до якої він успішно 
прямує, але наркотики гальмують і притупляють молодий талант... 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77520  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Вероніка 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)  Музичний твір з текстом "In My Dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77521  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко (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)  Похідний твір "Поетичний переспів українською мовою Книги Йова" 

("Книга Йова")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77522  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терпай Дмитро Юрійович  
 
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)  Складений твір "Набір карток для дитячих ігор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77523  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис статті "Практична реалізація принципу стратегічного 

фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності 
корпоративних підприємств України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження є аналіз принципу стратегічного фокусу і 
орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності корпоративних 
підприємств. Надано рекомендації українським корпоративним 
підприємствам щодо реалізації принципу стратегічного фокусу і 
орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77524  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис статті "Принцип суттєвості та його реалізація в інтегрованій 

звітності корпоративних підприємств на практиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надано рекомендації українським корпоративним підприємствам 
щодо реалізації принципу суттєвості під час підготовки інтегрованої 
звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77525  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму (комедія) "Туди й 

назад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Андрій мріє повернути до повноцінного життя свого брата Макса, 
який отримав травму хребта в результаті автокатастрофи. Та, коли в 
певний момент з'ясовується, що Андрій став не тільки жертвою 
шахрая - професора Макропулоса, але й об'єктом небезпечного 
медичного експерименту, то вже Максу доводиться його рятувати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77526  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Вероніка Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Она одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна танцювальна пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77527  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Ещё сон твой самый лучший"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77528  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Не зная, где идёт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77529  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Летняя ночь зажигала"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

712 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77530  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Берег и река, как и облака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77531  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Всегда во лжи, на этот раз ты правду расскажи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77532  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Словами это не расскажешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77533  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Ты в океан любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77534  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Солнца луч твоё появленье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77535  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Твоя начальница вампир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77536  
 
Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Ты перерастаешь свои детские мечты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77537  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Опасный мужчина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77538  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Ты узнаешь, ты услышишь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77539  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Освободись и обернись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77540  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Отойди, уступи мне дорогу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77541  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
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 "Оставь свои сомненья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77542  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Контрабас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана в легкому стилі, як кожен музичний інструмент 
починає грати і до нього приєднується інший інструмент. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77543  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Оптимист" ("Оптиміст")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня легка, радісна, танцювальна. Пісня про те, що, якщо ми всі 
будемо посміхатися, то зникне смуток сірих вулиць і будинків, місто 
оживе. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77544  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Поверь в себя" ("Повір у себе")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, що в себе потрібно обов'язково вірити. Вірити в те, що 
робиш, намагатися робити, не опускати руки - ось що означає успіх. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77545  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Просыпается Земля" ("Прокидається Земля")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про любов до Землі і природи. Про те, як потрібно її берегти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77546  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Отец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сценарії розповідається про психофізіологічні аспекти сімейних зрад 
та їх наслідки на прикладі окремо взятої сім'ї. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77547  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Смотри в глаза, не отводи свой взгляд печальный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77548  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Ты был, конечно, лучший друг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77549  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Сильнее боли и обид"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77550  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Себя ты чувствуешь принцессой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77551  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга 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)  Збірка оповідань "Дотронуться сердцем не трудно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка оповідань про невигадані історії любові - любові до жінки, 
чоловіка, свого дому, землі, на якій ми живемо, до тварин - "Братів 
наших менших", про все те, що складає радість людського буття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77552  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Богдан 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)  Науково-практичний твір "USPEP Management system. Элементы 
системы, базовые положения и принципы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір стосується базових положень і принципів управління 
комерційною і некомерційною організацією за методологією USPEP 
Management system. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77553  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьоміна Олександра Євгенівна  
 
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 картин "Малюнки для дітей "Звірята"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник картин створений для декорування приміщення дитячих 
кімнат,  ілюстрування дитячих книжок, оформлення виробів для дітей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77554  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуруль Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей 
вищих педагогічних навчальних закладів "Тестові завдання з 
методики навчання біології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику вперше в Україні запропоновано тестові 
завдання до основних розділів нормативної навчальної дисципліни 
"Методика навчання біології" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77555  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Возвращение Беатриче"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість - історія однієї картини, яка пережила неймовірні пригоди. 
Навколо картини, як навколо осі, обертаються різні люди, міста і 
країни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77556  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голданська Анна Вадимівна  
 
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 "Опитувальник для визначення рівня академічної 
доброчесності (для студентів першого курсу вищих медичних закладів 
освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник розроблений для студентів першого курсу навчання 
вищих медичних закладів освіти для визначення рівня академічної 
доброчесності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77557  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович  
 
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 "Аутро / OUTRO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77558  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
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 "Концепція формування 

компетентнісного потенціалу виконавців пост-митного контролю 
після випуску товарів" - шлях до поліпшення якості митних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція чітко визначатиме мету їх спеціалізованої підготовки 
стосовно забезпечення стабільних умов безпеки, сприяння глобальній 
торгівлі та визначенню результатів валідації процедур пост-митного 
контролю після випуску товарів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77559  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігаль Олександр Іванович, Дерев'янко Костянтин Іванович, 
Сорокін Віталій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОКК СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний виріб "Провайдер 
криптографічних послуг "Вега CSP". Версія 1.1" UA.3826592700001-01" 
("Провайдер криптографічних послуг "Вега CSP". Версія 1.1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмний виріб "Провайдер 
криптографічних послуг "Вега CSP". Версія 1.1" UA.3826592700001-01" 
реалізує інтерфейс CSP і виконує криптографічні перетворення в 
операційній системі Microsoft Windows.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77560  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Поїду завтра на село"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77561  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуруль Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Формування в учнів біологічних 
понять: психолого-педагогічні засади та методичні особливості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цуруль А.О. Формування в учнів біологічних понять : 
психолого-педагогічні засади та методичні особливості.  
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                                                            Навчально-методичний посібник. - Київ : НПУ імені                        
М.П. Драгоманова, 2004. - 247 с. 

 
Анотація   

У посібнику вперше в Україні розкриваються сучасні психолого-
педагогічні засади та методичні особливості формування в учнів 
біологічних понять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77562  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Елена Владимировна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основные 
определения и схемы теории ролевых систем Елены Самсоновой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір наукового характеру у вигляді статті 
містить осоновні положення авторської "Теорії рольових систем".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77563  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симбірський Геннадій Дмитрович, Іванов Станіслав Миколайович, 
Левтеров Андрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(HEIK) "Інформаційні технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(HEIK) "Інформаційні технології" призначена для підтримки 
навчальної, методичної і наукової діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77564  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуруль Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Збірник завдань для самостійної роботи 
студентів з методики навчання біології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику вперше в Україні запропоновано систему завдань для 
організації самостійної роботи студентів з методики навчання біології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77565  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горінова Оксана 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)  Методичний посібник "Система тренингов по продажам и услугам в 
стиле Jadore"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений методичний посібник (поданий російською мовою) - 
це твір наукового характеру, в якому відображена система тренінгів, 
яка є новою і оригінальною у сфері здійснення продажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77566  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Это всё твоя мечта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77567  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина 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)  Вірш "Нет больше лжи твоей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77568  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білогурова Євгенія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця 2" включає в себе 9 
текстів пісень українською та російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77569  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авер'янов Володимир Павлович, Авер'янова Аліна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Програма "Ментальний тренажер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить тренінгову програму розвитку пізнавальних 
процесів та творчого потенціалу дітей способом тренування на 
ігрових тренажерах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77570  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домарацький Олександр Олександрович, Онищенко Сергій 
Олексійович  

 
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 
"Вивчення продуктивності сортів пшениці озимої"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі вивчались питання про пшеницю як найважливішу 
продовольчу культуру. У хімічний склад зерна входять усі необхідні 
для харчування елементи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77571  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домарацький Євген Олександрович, Ревтьо Олеся Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Вивчення продуктивності гібридів соняшнику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розглянута сільськогосподарська культура соняшник 
як культура, яка компенсує високий винос макро- і мікроелементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77572  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурак Валентина Геннадіївна, Новікова Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Дослідження та розробка технології виробництва вершкового масла 
з використанням продуктів переробки горобини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розроблені рекомендації щодо формування поживних 
властивостей вершкового масла з використанням продуктів 
переробки горобини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77573  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияновський Олександр Мойсейович, Яковлєв Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Прилад 

для електрохімічної активації води, призначений для використання в 
рослинництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі наведений пристрій для електрохімічної активації, що 
дозволяє без застосування хімічних реагентів направлено змінювати в 
широких межах кислотно-основні, окислювально-відновлювальні і 
каталітичні властивості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77574  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Наталя Володимирівна, Бурак Валентина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Впровадження елементів системи безпечності при виробництві 
молочної продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розроблена технологія контролю якості йогуртів з 
використанням сенсорного аналізу та проведенням дескрипторно-
профільного методу.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77575  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияновський Олександр Мойсейович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Формування ідеальної витіснювальної хроматограми однієї 
речовини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі дано основні закономірності формування ідеальної 
витіснювальної хроматографії. Розглядаються на прикладі 
рівноважної витіснювальної динаміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77576  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мякоткіна Ірина Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція інтер'єрних 

текстильних іграшок-сувенірів ручної роботи - "Ляльки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє рішення зовнішнього вигляду колекції 
виробів текстильної іграшки-сувеніру ручної роботи, а саме ляльок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77577  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мякоткіна Ірина Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція інтер'єрних 

текстильних іграшок-сувенірів ручної роботи - "Кумедні звірятка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє рішення зовнішнього вигляду колекції 
виробів текстильної іграшки-сувеніру ручної роботи, а саме кумедних 
звіряток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77578  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монастирський 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 "Схематичне зображення структури та 
функціонування тромбін-плазмінової системи" (виправлений і 
доповнений варіант)" ("Схема тромбін-плазмінової системи" 
(виправлений і доповнений варіант)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором відкрита тромбін-плазмінова система та два здійснювані нею 
процеси - біокоагуляційна альтерація та біодекоагуляційна 
регенерація. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77579  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монастирський 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 "Ідея створення способу омолодження організму за 
допомогою переносу механізму зчитування генетичної програми 
вікового розвитку" ("Ідея створення способу генетично зумовленого 
омолодження організму")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідея базується на відкритті тромбін-плазмінової системи та двох, 
здійснюваних нею, протилежних процесів - біокоагуляційної 
альтерації, яка призводить до зменшення кількості структур органів 
та біодекоагуляційної регенерації, яка призводить до їх збільшення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77580  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ус Марина 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 "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 
ОЦІНКИ ПАРТНЕРІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77581  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвостенко Владислав 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 "Фундаментальне 
наукове дослідження "TECHNOLOGY TRANSFER"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77582  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибух Олександр Валерійович, Балута Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу успішності студентів 
ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма, призначена для моніторингу успішності 
студентів вищого навчального закладу. Має кліент-серверну архітектуру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77583  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашова Вікторія 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління штатним розкладом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одним з важливих облікових процесів у функціонуванні будь-якої 
установи є ведення організаційної структури самої установи та 
установ, що знаходяться у її підпорядкуванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77584  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захищене сховище документів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними цілями комп'ютерної програми є автоматизація процесів 
її обробки та контролю допуску та доступу до неї за рахунок: 
реалізації програмно-апаратних засобів захисту від несанкціонованого 
доступу; забезпечення захисту інформації під час її циркуляції 
визначеними каналами зв'язку; організації розмежування доступу 
користувачів до інформації різних каталогів з обмеженим допуском; 
керування доступом користувачів до інформації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77585  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр Юрійович, 
Фокас Ольга Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система закладів 
охорони здоров'я "Електронна лікарня 2.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними завданнями програми є автоматизація існуючих 
лікувально-діагностичних процесів закладів охорони здоров'я. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77586  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трубін Ігор Олексійович, Лисецька Неля Миколаївна, Огороднікова 
Ірина Ігорівна, Трубіна Марина Володимирівна, Євсєєва Ірина 
Олександрівна, Ковтунович Наталія Леонідівна, Шавло Ірина 
Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Університет державної фіскальної служби України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення 
працівників державних органів та перспективи його впровадження в 
роботу фіскальної служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі представлено результати дослідження, що проведено з метою 
узагальнення теоретико-правових засад та розробки, на їх основі, 
практичних рекомендацій щодо удосконалення системи 
матеріального та соціального забезпечення працівників фіскальних 
органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77587  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олександр Петрович  
 
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 "Метод оцінки впливу поверхнево-активних речовин на 
тріщиностійкість конструкційних матеріалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Незважаючи на значні успіхи в авіабудуванні та авіаційному 
матеріалознавстві, корозія залишається одним з найважливіших 
факторів, які впливають на ресурс авіаційної техніки. Останніми 
роками широко застосовуються додаткові заходи антикорозійного 
захисту, зокрема плівкоутворюючі антикорозійні сполуки. 
Ефективність цих сполук доведена часом. Але недослідженими 
залишаються можливі негативні побічні ефекти, зокрема їх вплив на 
втомну міцність конструктивних елеметів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77588  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Андрющенко Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування системи управління 
витратами підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить розширені характеристики визначених структурних 
елементів, інформаційні зв'язки яких посилюються синергією на всіх 
етапах управлінського процесу і дозволяють управляти витратами в 
розрізі бізнес-процесів відповідно до стратегічних завдань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77589  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Євген Романович, Кирилюк Сергій Юрійович, Черкашин 
Вадим Вікторович, Труханов Олександр Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-магазин Iris-Shop"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма була розроблена для зручного продажу електронних 
товарів, для отримання актуальної інформації, відгуків користувачів, 
для покращення роботи магазину та оновлення асортименту товарів 
згідно з потребами клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77590  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Олексій Олександрович, Компанієць Алла Анатоліївна, 
Петров Олександр Олександрович, Цибуляк 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 "The Nameless Hero"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для приємного провадження вільного часу. 
Розроблена за прототипом гри "Маріо".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77591  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінніченко Костянтин Валерійович, Вострова Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис публіцистичного твору "Ветеранська медіа-платформа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Соціальна або громадська, мультимедійна платформа, яка включає 
навчання, отримання практичного досвіду та підтримку медійних 
проектів ветеранів війни України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77592  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карсканова Світлана Вікторівна  
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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 "Роль соціальних стереотипів у формуванні 

патріотично налаштованої особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карсканова С.В. Роль соціальних стереотипів у 

формуванні патріотично налаштованої особистості // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. - 2017. - Вип.  4. - С. 53-57. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблема соціальних стереотипів та їх вплив 
на формування особистості. Автор припускає можливість формування 
нових соціальних стереотипів в процесі виховання дитини та підлітка 
та вплив їх на соціально-психологічну готовність до захисту Вітчизни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77593  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потішний Анатолій Анатолійович, Лихошва Владислав Юрійович, 

Сергієнко Олег Костянтинович, Зимогляд Іван Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Перпетуум Мобіле" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "MegaRealtor CRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77594  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варивода Микола Зенонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Приложение Библиотека "Расчета 

размерных цепей" ("Vmdimchain")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прикладна бібліотека для системи Компас 3D: розрахунок ланцюгів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77595  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варивода Микола Зенонович  
 
Повне ім'я або повне 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 проектирования пресс-форм" 
("Vmmould")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прикладна бібліотека для системи Компас 3D: проектування прес-
форм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77596  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Пилипович  
 
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 "Міжнародний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглянуто основні проблеми міжнародного менеджменту 
в умовах сучасних викликів глобалізації, рішення котрих потребує 
нової управлінської парадигми міжнародних компаній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77597  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Шаповал Світлана Леонідівна, 

Мельниченко Світлана Володимирівна, Ведмідь Надія Іванівна, 
Бойко Маргарита Григорівна, Кравченко Михайло Федорович, 
Босовська Мирослава Веліксівна, Расулов Раміс Асимович, 
Григоренко Олег Михайлович, Тарасенко Ігор Іванович, Кулик 
Марія Володимирівна, Литвиненко Тамара Євгенівна, Расулова Алла 
Миколаївна, Федорова Діна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "HoReCa: ТОМ 3. Кейтеринг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано унікальні бізнес-рішення щодо генерування ідей, 
обґрунтування концептів та реалізації ефективних стартапів 
кейтерингових компаній; трендів фуд-дизайну та фуд-декору; 
проектування процесів виробництва, тестингу, пакування, 
транспортування, сервісу, клінінгу, рисайклінгу у сфері кейтерингу; 
забезпечення енергоощадності та екологічності технологічних, 
технічних і дизайнерських рішень; підходи до економічного та 
управлінського моніторингу господарської діяльності та окупності 
бізнесу. Професійне видання рекомендовано для менеджерів, 
власників, інвесторів, а також студентів, викладачів, науковців та 
усіх, хто хоче досягнути успіху та здобути найвищу професійну 
майстерність в індустрії кейтерингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77598  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, 

Кудирко Людмила Петрівна, Бохан Аліна Василівна, Головня Юлія 
Ігорівна, Дугінець Галина Володимирівна, Іксарова Наталія 
Олександрівна, Кам'янецька Оксана Володимирівна, Ладиченко 
Катерина Іллівна, Тронько Віра Володимирівна, Зубко Олена 
Віталіївна, Пугачевська Катерина Сергіївна, Севрук Ірина 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Міжнародні економічні відносини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику висвітлено загальнотеоретичні і практичні здобутки 
світової і вітчизняної думки у сфері міжнародних економічних 
відносин. Систематизовано основні показники оцінювання 
результативності й ефективності співпраці різних країн в умовах 
інтернаціоналізації і глобалізації та наведено їх розрахунки. Розкрито 
проблеми інтеграції України у світовий простір. Охарактеризовано 
функції міжнародних організацій, викладено основні їхні положення 
щодо векторів взаємодії національних економік у світовій системі 
координат. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77599  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Шаповал Світлана Леонідівна, 
Мельниченко Світлана Володимирівна, Ведмідь Надія Іванівна, 
Кравченко Михайло Федорович, Бойко Маргарита Григорівна, 
Григоренко Олег Михайлович, Антонюк Ірина Юріївна, Юдіна 
Тетяна Іллівна, Литвиненко Тамара Євгенівна, Федорова Діна 
Володимирівна, Расулов Раміс Асимович, Тарасенко Ігор Іванович, 
Босовська Мирослава Веліксівна, Ткаченко Тетяна Іванівна, Чаюн 
Ірина Олександрівна, Марцин Тетяна Олександрівна, Плешкань 
Наталія Михайлівна  

 
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 "HoReCa: ТОМ 2. РЕСТОРАНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних 
концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; 
обґрунтування ефективних та енергоощадливих будівельних, 
архітектурних, дизайнерських технологій; вибору новітнього 
устаткування; налагодження ефективної логістики, організації 
операційних процесів; реалізації дієвих економічних стратегій; 
забезпечення ефективного управління персоналом. Професійне 
видання є актуальним для успішних власників, професіоналів 
ресторанного бізнесу, початківців-рестораторів, інвесторів, а також 
студентів, викладачів, науковців та усіх причетних до ресторанної 
справи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77600  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жердицький Віктор Юстимович  
 
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 "Зібрання (колекція) творів образотворчого 
мистецтва Градобанку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрання є першим в Україні приватним унікальним цілісним 
зібранням цінностей національної та світової культурної спадщини, 
які становлять високу художню, історичну та етнографічну цінність. 
Це є взірці живопису та графіки, створені провідними художниками 
України та світу впродовж ХІХ-ХХ століття, а також мистецьких 
творів з бронзи, срібла, порцеляни, мармуру, кераміки й дерева.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77601  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевич Олександр Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕБО ІВЕНТС 

ЕДЖЕНСІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Сценарій культурно-мистецького проекту Міжнародного 

фестивалю світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій написаний як основа для проведення Міжнародного 
фестивалю світла і медіамистецтва, який має за мету відобразити 
розвиток передових технологій в Україні та представлення 
українських та закордонних 2D, 3D художників і митців, які 
працюють зі світлом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77602  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліков Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Облікова політика 

підприємства та її зміст у розрізі практичного аспекту застосування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Облікова політика підприємства та порядок її формування являє 
собою досить складний процес, який повинен не тільки передбачати 
вибір з кількох варіантів обліку, а й діяти в межах чинного 
законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77603  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усенко Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Дистанційний курс "Основи 

екології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає конспект лекцій, тестові завдання для перевірки знань, 
методичні вказівки до контрольної роботи, відеоматеріали 
екологічних катастроф.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77604  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Лариса Миколаївна, Краплина Тетяна Михайлівна, 

Никитенко Олексій Костянтинович, Савчук Роман Вячеславович  
 
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)  Навчальний посібник "Інформаційний бізнес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційний бізнес: Навч. посібник /                        

Л.М. Савчук, Т.М. Краплина, О.К. Никитенко, Р.В. Савчук. - 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. - 82 с. 

 
Анотація   

Розглянуті основні аспекти інформаційного бізнесу, наведені 
матеріали і приклади, що розкривають зміст і основні положення 
інформаційного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77605  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація процесів на Інтернет-сайті 

"CODEKY" ("КП "CODEKY")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це програмне рішення, яке реалізоване у вигляді сервісу 
Інтернет-сайту, автоматизує процеси на цьому сайті та дає 
можливість використання його функціоналу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77606  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огородова Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Простая Мечта Женщины/Пост Мужской Синдром"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77607  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Does it feel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77608  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77609  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Free me"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77610  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Forever more"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77611  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мелодія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77612  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Сергій Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обліку показників та ресурсів, 
статистичної аналітики, телематичного керування, підвищення 
конкурентоспроможності та енергозбереження "Mnogometrica" 
("Mnogometrica")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує центральний сервер та веб-інтерфейс доступу та 
керування і призначена для отримання, накопичення, обробки, 
відображення даних з пристроїв і джерел з метою контролю стану 
показників лічильників, а також енергозбереження, телематичного 
керування, підвищення конкурентоспроможності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77613  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфьонов Юрій Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Knowledge Assessment System" (KnAS)  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для комп'ютерного оцінювання рівня 
навчальних досягнень студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77614  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городничий Михайло Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір створений для телебачення та мережі 
Інтернет "Сценарий и концепция телевизионного интеллект - шоу 
"Дуэль"  ("Інтелект - шоу ТВ "ДУЕЛЬ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір є соціально відповідальним проектом як інтелектуальне 
протистояння між двома конкурентами, що борються за перемогу, 
шляхом відповідей на питання з різних областей знань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77615  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуруль Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Хрестоматія з методики навчання біології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хрестоматія з методики навчання біології. Для 
студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних 
закладів / Упоряд. О.А. Цуруль. - К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 
2007. - 298 с. 

 
 
Анотація   

У посібнику вперше в Україні представлено фрагменти наукових 
творів, які розкривають сучасні проблеми методики навчання 
біології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77616  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стаценко Олексій Павлович, Скиба Юрій Мирославович  
 
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 художнього фільму "Краски войны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

СРСР 70-х років, до Москви прибуває італійський художник, виставку 
картин якого дозволено провести у Воронежі. Але КДБ знає, що цей 
художник насправді офіцер італійської розвідки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77617  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Ольга Миколаївна, Костирко Алла Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансовий потенціал сільськогосподарських 
підприємств: теоретичні і практичні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовано методичні підходи і критерії оцінки фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств з урахуванням впливу локальних 
і макроекономічних тенденцій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77618  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ус Марина Ігорівна, Литовченко Ірина Володимирівна, Болотова 
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)  Наукова стаття "Методичний підхід до визначення ефективності 
партнерських відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77619  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубна Діна Ігорівна, Піддубна Юлія Юріївна, Козлова Яна 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 "Збірка рецептів українських багатокомпонентних 
чаїв на основі листя м'яти "Скарб нації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Увечері приємно випити чашечку духмяного чаю, виготовленого 
переважно з трав та плодів, що ростуть на території України. Склад 
чаю доповнює чорний чай, а також гілочки вишні, смородини, 
малини, які використовувались з давніх часів нашими пращурами як 
повноцінний чай. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77620  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Телятник 
Максим Сергійович, Бутко Лариса 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)  Програмний продукт "Пантеон визначних українців"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для загального використання користувачами 
мережі Інтернет, які відшукують інформацію про українські історичні 
постаті, що були поховані за кордоном, а також програма може бути 
орієнтована на туристів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77621  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анапріюк Андрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ СОУЛ" 
 
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 "Проект 
Технічних умов "Кабели измерительные, коаксильные, силовые 
общепромышленного и специального назначения с повышенными 
характеристиками пожарной безопасности, в том числе огнестойкие 
на напряжение до 1 кВ и до 6 кВ. Технические условия ТУ У 27.3-
37897422-001:2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В Проекті Технічних умов зазначено, що вони розповсюджуються на 
кабелі вимірювальні, коаксіальні напругою від 0,1 кВ до 0,5 кВ, силові 
(контрольні) 0,66/1 кВ та силові напругою 3,6/6 кВ загальнопромислового 
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та спеціального призначення з підвищеними характеристиками 
пожежної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77622  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скепко Віліна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "БУХГАЛТЕРІЯ-

БЮДЖЕТ" ("БУХГАЛТЕРІЯ-БЮДЖЕТ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для проведення бухгалтерського 
обліку в установах, що є об'єктами державного сектору. На основі 
первинних документів, виписок банку формуються меморіальні 
ордери, оборотні відомості, журнал-головна, баланс, ведеться облік 
фактичних та касових видатків в розмірі статей тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77623  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Павло Євгенович, Пушкарьов Юрій Іванович  
 
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 "Основи бойового застосування артилерії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розкриває зміст навчальних предметів "Бойове застосування" і 
"Тактика" стосовно бойових дій артилерійських підрозділів 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  77624  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичківська Ольга Мирославівна, Коржинський Юрій Степанович, 

Чуйко Володимир Олександрович, Гутор Тарас Григорович  
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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 "Прогнозування симптоматичних судом 

неонатального періоду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77625  
 
Дата реєстрації авторського права  14.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Олена Петрівна (Альона Романова)  
 
Повне ім'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 соціального заходу "План-сценарій соціального 

проекту "Експерти біатлону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Експерти біатлону" - соціальний проект, вперше реалізований в 
сезоні 2015-2016 в Києві, а також в сезоні 2016-2017 в Києві, Львові та 
Тернополі. Наразі, триває 3-й сезон проекту. Проект щосезону 
починається з листопада і триває включно по березень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77626  
 
Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована ГІС-інтегрована система 

розрахунку водогосподарського балансу української частини районів 
басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система забезпечує автоматизований збір вихідних даних та 
розрахунок водогосподарського балансу української частини районів 
басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77627  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Олександр Сергійович, Конік Жанна Василівна, Павленко 
Володимир Васильович, Донець Максим Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Творча архітектурна майстерня "Донець" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект будівництва дитячого садка на 135 місць 
на проспекті В. Лобановського (Червонозоряному), 4а в Солом'янському 
районі м. Києва. Стадія "П". (2-а черга проектування, №6 на ГП). 
Книга 3 до Тому 1. Пояснювальна записка. Архітектурно-планувальні 
рішення. Паспорт опорядження фасадів. Вихідні дані (Витяги з Тому 
1, Книги 1)" ("Проект будівництва дитячого садка на 135 місць, 
проспект В. Лобановського, 4а в Солом'янському району м. Києва. 
Стадія "П")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс із внутрішнім двориком на три об'єми. Перший поверх: 
ясельні групи виходять на майданчики. Спальні суміжні з ігровими. 
Прийом їжі - в окремій зоні 2-3-ій поверхи: групи дошкільного віку з 
виходом на двір. Третій поверх для музики, фізкультури. Фасади: 
тепла гама з яскравими кольоровими вставками і декоруванням, 
горизонтальні смуги вікон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77628  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завеліон Олександр Аронович, Лосинський Ігор Григорович  
 
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)  Літературна збірка "Юмористическая карта для жителей и гостей 
Одессы/Humorist map for residents and guests of Odessa"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77629  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александрова Ольга Григорівна, Бабатіна Світлана Іванівна, 
Блинова Олена Євгенівна, Дудка Тетяна Миколаївна, Крупник Іван 
Романович, Одінцова Анастасія Миколаївна, Одінцова Валентина 
Миколаївна  

 
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 літературних творів наукового характеру "Збірник 
навчальних програм для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" 
спеціальності Психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник авторських навчальних програм розрахований на викладачів, 
аспірантів, студентів, психологів, наукових співробітників у галузі 
соціально-поведінкових наук та суміжних дисциплін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77630  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розенков Олексій Олександрович, Литвинчук Маргарита Василівна, 
Моргун Леся Валентинівна, Кірданов Роман Володимирович, 
Патлякевич Олексій Вікторович, Крапівянська Тетяна Всеволодівна, 
Гук Олександр Михайлович, Пасхалов 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 "Система управління інтелектуальною 
власністю "ROYALTY&RIGHTS PORTAL"" (Система управління 
інтелектуальною власністю "R&R-port")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В системі управління інтелектуальною власністю виконуються 
операції з реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, ведення 
реєстру об'єктів інтелектуальної власності, передачі прав в управління, 
розподілу та виплати роялті, відчуження о'бєктів права тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77631  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Максим Андрійович  
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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 "Конституційна скарга як правова форма захисту 
основоположних прав та інтересів людини: зарубіжний та 
вітчизняний досвід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір полягає в узагальненні зарубіжного досвіду, 
впровадженні та функціонуванні інституту конституційної скарги та 
визначенні проблем та перспектив розвитку цього інституту в 
Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77632  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орешкіна Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Меблі для собак та котів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає в себе зображення лежаків для собак та котів, 
будинків, хатинок для собак та котів, годівниць, мисок на підставках 
для собак та котів, які представлені у різних варіантах та проекціях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77633  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Павло Олексійович, Кучеренко Максим Леонідович, 
Майоров Костянтин Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології 
електротранспорту" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Технологічний процес "Модернізація візка 
трамвайного вагона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Представлено технологічний процес переобладнання візка 
трамвайного вагона. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77634  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Павло Олексійович, Кучеренко Максим Леонідович, 
Майоров Костянтин Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології 
електротранспорту" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Переобладнаний візок трамвайного вагона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені креслення переобладнання візка трамвайного вагона. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77635  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александрова Ольга Григорівна, Бабатіна Світлана Іванівна, 
Блинова Олена Євгенівна, Дудка Тетяна Миколаївна, Крупник Іван 
Романович, Одінцова Анастасія Миколаївна, Одінцова Валентина 
Миколаївна, Олейник Нарміна Оруджівна, Савченко Олена 
Вячеславівна, Чарнецька Раїса Трохимівна  

 
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 літературних творів наукового характеру "Збірник 
навчальних програм для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 
напряму підготовки (спеціальності) Психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальні програми містять вступ, у якому визначено предмет та 
міждисциплінарні зв'язки, що відображають роль та значення 
навчальної дисципліни професійної підготовки психолога, означені 
професійні компетентності та очікувані результати навчання, 
розкрито основний зміст дисципліни, надано рекомендований перелік 
основної та додаткової літератури тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77636  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кригін Володимир Серафимович, Краснопольська Юлія Олексіївна, 
Бабіч Богдан Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКОФОРМЛЕННЯ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "е-ЦНАП Free"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів під час надання 
адміністративних та дозвільних послуг ЦНАП і ЦНАП ОТГ та є 
безоплатною для використання за умови укладання договору. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77637  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каднай Дмитро Михайлович, Коляденко Пилип Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Beat of the Universe"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня створена для пісенного конкурсу Євробачення 2018. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77638  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Вячеслав Іванович  
 
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 "Морской узел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Це історія становлення добровольчого руху в Україні, який почався 
весною 2014-го року. Колишній військовий з позивним "Ронін" 
створює добровольчий батальйон на узбережжі Азовського моря. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77639  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волченко Наталя Василівна, Клєцова 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)  Наукова стаття "Правові засади банківської безпеки в контексті 
європейської інтеграції України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням дослідження поняття банківської 
безпеки, її основних складників і рівнів прояву. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77640  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюков Володимир Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка постановок театральних мініатюр "Короли смеха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Чотири темпераменти", "Молоток і цвях", "Манекен", "Степ по 
клоунськи", "Танго", "Зйомка кіно", "Камерний квартет", "У 
вченому світі", "Танец в ластах", "Подолання", "Брейк по клоунськи". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77641  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюков Володимир Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Постановка вистави "Паперові воїни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стрижень вистави - це "Стіна" (позаду сцени), величезне біле полотно 
з паперу, на тлі якого відбуватиметься весь сюжетний ряд спектаклю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77642  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген 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)  Вірш "Страшный сон про Страшный Суд!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77643  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюков Володимир Костянтинович  
 
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 вистави "Бумажные воины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета вистави - відобразити дух часу кінця 80-х початку 90-х, коли 
одні люди перетворювалися на жебраків, другі прагнули до 
збагачення, треті вважали себе "наполеончиками".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77644  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круковський 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Положення про музичний фестиваль "From-TО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77645  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун 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)  Монографія "Художній світ епічної творчості Миколи Понеділка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун В.М. Художній світ епічної творчості 
Миколи Понеділка : монографія / Володимир Супрун. - Вінниця : 
Вінницькая газета, 2010. - 168 с. 

 
Анотація   

В монографії вперше в українському літературознавстві здійснено 
системне аналітико-синтетичне дослідження епічної творості                
М. Понеділка, своєрідності його таланту за врахування статусу 
письменника-емігранта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77646  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Людмила Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мовноментальні особливості комунікаційної системи 
"Літературно-Наукового Вістника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун Л.В. Мовноментальні особливості 
комунікаційної системи "Літературно-Наукового Вістника": 
монографія / Л.В. Супрун. - Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 
2012. - 507 с. 
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Анотація   
На матеріалі найвизначніших часописів в історії української журналістики 
досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів 
особливості комунікаційної системи "автор-дискурс-реципієнт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77647  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Людмила Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-
публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун Л.В. Взаємодія антропоцентричних категорій 
у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : Монографія. - 
Вінниця : Книга-Вега, 2007. - 184 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного 
дискусу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для 
дослідження стала мовна картина світу видатного українського 
публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77648  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валентина Островська (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 в двох частинах "Символы для роботы с мыслями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга призначена для роботи з думками, які створені в емоційному 
стані, горі, під час хвороб, у стресових ситуаціях, які створюють 
продукт ДНК. Кожен із символів виконує свою задачу. З багатовимірного 
простору емоції, стрес, погані думки виводяться в двовимірний простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77649  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогозян Юлія Сергіївна, Гречана Світлана Іванівна, Заблодська Інна 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Методичні рекомендації з розробки Стратегії та 
Стратегічного плану розвитку новоутворених (об'єднаних) 
територіальних громад у взаємозв'язку зі Стратегією розвитку регіону 
на період до 2020 року"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано деталізований покроковий інструментарій, що є 
спробою допомогти керівництву новоутворених об'єднань 
територіальних громад самостійно розробити стратегічні документи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77650  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селютін Артем 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)  Письмовий твір "Опис гри-додатку "Attenluck"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гри-додатка, в якій гравці знаходять відмінності між 
справжніми купюрами і підробленими. Виграє той, хто швидше за 
інших учасників знайде відмінність, за що отримає приз у вигляді 
реальної вартості купюри, яка розігрується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77651  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майборода Римма Вадимівна  
 
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 "Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням). Завдання для самостійної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Майборода Р.В. Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням). Завдання для самостійної роботи. Навчальний 
посібник. - Миколаїв, 2017. - 128 с. 

 
Анотація   

Запропонований комплекс вправ та завдань реалізується за єдиною 
кредитно-трансферною системою організації навчання, враховує 
різний рівень підготовки студентів, сприяє індивідуальному 
вирішенню навчальних завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77652  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюков Володимир Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценография спектакля "Бумажные 
воины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77653  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гірник Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Особливості 
проведення командних навчальних ігор за мотивами так званої 
"Дилеми в'язня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77654  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робочий зошит до курсу лекцій та 
виконання практичних завдань "Управління міжнародними 
інвестиційними проектами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77655  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколаєвич  
 
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. 5 клас" підручник для закладів загальної 

середньої освіти    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить художні твори, відомості з теорії літератури, 
біографічні матеріали про письменників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77656  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково - освітнього характеру "Метод розв'язання 

інтегральних рівнянь ФУР'Є - ЛЕГЕЗА" (Метод РІР ФУР'Є - ЛЕГЕЗА)  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практична цінність цього методу полягає в тому, що він дозволяє 
достатньо просто (на інженерному рівні) розв'язувати інтегральні  
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рівняння певного типу, користуючись зручним апаратом 
перетворення Фур'є. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77657  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковирзін 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)  Письмовий твір "Методика мануальной терапии "ЛАДАНИЯ" 
(Методика "Ладания")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика описує проведення процедури зняття спазмів клубово-
поперекових м'язів, відновлення однорідності і безболісності м'язово-
сполучних тканин черевної порожнини та всіх м'язово-сполучних 
тканин і суглобів організму в певній послідовності за допомогою 
хвильових рухів долонями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77658  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Євген Ігорович  
 
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 "Геоінформаційна система розвідки і 
координації на полі бою "КомБат" v 3.6 (ГІС "КомБат")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма - це потужний інструмент для попереднього 
планування військово-польових операцій, швидкого поширення 
розвідданих та оновлених ортофотопланів між їх учасниками, а також 
оперативного управління структурними одиницями на місцевості в 
режимі, максимально наближеному до реального часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77659  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінчин Олександр Сергійович, Соколецька Клавдія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Незаконна міграція в Європі та правові аспекти її 
протидії в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена монографія є продовженням дослідження у напрямку 
протидії незаконній міграції, перетинанню державного кордону та 
торгівлі людьми в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77660  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилат-Самборська Наталя Вікторівна, Мота Галина Ігорівна, 

Парамущак Олександра Ігорівна, Горшкова Олена Григорівна, 
Гливка Оксана Йосипівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "Навчальні програми Студії 

раннього розвитку дитини "Росинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інноваційні навчальні програми Студії раннього розвитку дитини 
"Росинка" сприяють розвитку ключових життєвих компетентностей 
дитячої особливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77661  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охромій Галина Василівна, Ноздрін Сергій Володимирович, 

Макарова Наталія 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)  Методичний посібник "Експрес-діагностика толерантності до 

навантажень у школярів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований твір стосується способів визначення індивідуальних 
розумових та фізичних навантажень і визначення адаптивних 
можливостей школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77662  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Валентина Михайлівна, Сапун Тетяна 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 учбового характеру  "Методичні 
розробки практичних занять з дисципліни "Загальне землезнавство 
М. 1. Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою" для 
студентів І курсу природничо-географічного факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні розробки практичних занять з 
дисципліни "Загальне землезнавство М. 1. Метеорологія і 
кліматологія з навчальною практикою" для студентів І курсу 
природничо-географічного факультету / Уклад. : В.М. Іванова,            
Т.О. Сапун. - Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - 80 с. 

 
Анотація   

Методичні розробки з дисципліни "Загальне землезнавство М. 1. 
Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою" призначені 
для студентів-географів денної форми навчання природничо-
географічного факультету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77663  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зав'ялова Тетяна Василівна, Непша Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру  "Методичні 
рекомендації до практичних занять з дисципліни "Географія ґрунтів з 
основами ґрунтознавства з навчальною практикою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни "Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства з 
навчальною практикою" / Уклад. : Т.В. Зав'ялова, О.В. Непша. - 
Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - 63 с. 
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Анотація   
В навчальному посібнику наведені методичні вказівки до виконання 
практичних занять з дисципліни "Географія ґрунтів з основами 
ґрунтознавства з навчальною практикою" для студентів географічних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77664  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Непша Олександр Вікторович, Стецишин Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Глосарій термінів і понять з курсів 
"Метеорологія і кліматологія" та "Гідрологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В глосарії наведені тлумачення основних термінів і понять з 
дисциплін "Метеорологія і кліматологія" та "Гідрологія". Даний 
навчально-методичний посібник призначається для студентів 
природничих спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77665  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдуллаєв Алтай Карам огли, Ушаков Віктор Станіславович, Ребар 
Інесса Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Олімпійський та професійний спорт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Алтай Абдуллаєв. "Олімпійський та професійний 
спорт": навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни 
"Олімпійський та професійний спорт" для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня 
акредитації спеціальності "Фізична культура" / А.К. Абдуллаєв,          
В.С. Ушаков, І.В. Ребар. - М. : ТОВ "Колор Принт", 2017. - 76 с. 

 
Анотація   

В посібнику розроблено та теоретично обґрунтовано структурно-
функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в навчально-
виховний процес студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77666  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорова Лариса Анатоліївна, Сапун Тетяна 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 учбового характеру "Методичні 

рекомендації до практичних занять з дисципліни "Геологія з 
навчальною практикою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять з 

дисципліни "Геологія з навчальною практикою"/ Уклад. : Л.А. Прохорова, 
Т.О. Сапун. - Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - 54 с. 

 
Анотація   

Методичні розробки до практичних занять з дисципліни "Геологія з 
навчальною практикою" укладені відповідно до вимог навчальної 
програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77667  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлев Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розпізнавання та ідентифікації 

облич, здійснюваних самовдосконалювальним штучним інтелектом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ідентифікацї особи людини за рисами її 
обличчя та притаманними тільки їй рухами тіла. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77668  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Олеся Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

Складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

766 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "МЕТАФОРИЧНІ 
АСОЦІАТИВНІ КАРТИ: КОУЧИНГОВА КОЛОДА "СУПЕРВІЗІЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір з ілюстраціями - "МЕТАФОРИЧНІ 
АСОЦІАТИВНІ КАРТИ: КОУЧИНГОВА КОЛОДА "СУПЕРВІЗІЯ", 
належить до проективних методів оцінки психологічних особливостей 
особистості людини і може бути використаний для проведення 
досліджень, шляхом психологічного тестування осіб, для визначення і 
оцінки різноманітних психологічних характеристик особистості та 
прогнозування можливих психологічних реакцій в різноманітних 
ситуаціях.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77669  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богачук Юрій Петрович, Волков Олександр Євгенович, Господарчук 

Олексій Юрійович, Комар Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти 
і науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розробка та 

синтез програмно-апаратної моделі системи автоматичного керування 
безпілотним літальним апаратом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано алгоритмічні принципи дії сучасної системи 
автоматичного керування для безпілотних літальних апаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77670  
 
Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Михайло Степанович, Шерман Іссак Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Микроанатомические особенности адаптаций рыб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козий М.С., Шерман И.М. Микроанатомические 

особенности адаптации рыб : Монография / М.С. Козий, И.М. Шерман. - 
Херсон : Гринь Д.С., 2013. - 116 с. 
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Анотація   
Дана розробка належить до методики викладання дисципліни 
"Гістологія, цитологія та ембріологія риб" і спрямована на отримання 
якісних результатів у навчальному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77671  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Михайло 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)  Монографія "Оценка современного состояния гистологической 
техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козий М.С. Оценка современного состояния 
гистологической техники и пути усовершенствования изучения 
ихтиофауны : Монография / Козий М.С. / Херсон : Олди-плюс, 2009. - 310 с. 

 
Анотація   

Пропонуються матеріали гістотехнічних і гістологічних досліджень риб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77672  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інформаційний маркетинг в контексті розвитку 
інформаційних технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання 
формування та реалізації інформаційного маркетингу як інструменту 
впливу на економічний розвиток країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77673  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Перспективи розвитку сучасної комп'ютерної графіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено особливості реалізації вітчизняної інформаційної 
політики у сфері освіти. Запропоновано пріоритетні напрями 
удосконалення інформаційного маркетингу та середньострокову 
перспективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77674  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Становлення Архипа Люльки як авіаконструктора та 
науковця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано основні етапи життя та діяльності, окреслено 
періоди становлення розробника турбореактивних двигунів Архипа 
Люльки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77675  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стан інформаційних технологій в сучасній освіті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання 
формування та реалізації інформаційних систем як інструменту 
впливу на економічний розвиток країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77676  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Застосування інноваційних інформаційно-технічних засобів 
у сучасній діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом дослідження є теоретичний аспект інноваційних 
інформаційно-технологічних засобів у освітній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77677  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крикун Сергій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опера "Опера в 3-х действиях за циклом романов Майкла Муркока 
"Рунный посох". Книга первая "Кристалл, несущий смерть"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором надано музичний твір з текстом до циклу романів Майкла 
Муркока "Рунный посох", який включає 12 музичних творів: 
"Владения графа Брасса", "Бой с барагуном", "Ужин в замке", "Ария 
Иссольды", "Коррида", "Ариозо барона Мелиадуса", "Барон 
Мелиадус", "Разговор в саду", "Вальс", "Ссора в замке", 
"Увертюра", "Финал первого акта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77678  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранцев Андрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЦДНТА України - редактор текстових карт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для застосування фахівцями під час виконання 
операцій з виготовлення цифрових копій документів національного 
архівного фонду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77679  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Вячеслав Аркадійович, Папуша Микола Григорович, 
Петренко Микола Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Нова модель економічного та соціального 
розвитку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Враховуючи те, що склалися непередбачувані події, а саме зовнішні 
загрози на території нашої країни, які потребують великих коштів з 
бюджету, було б доцільно залучити патріотично налаштоване 
населення до створення нових високотехнологічних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77680  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Санніков Олег Валерійович  
 
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)  Книга "ПОЭТ НЕ ЛЖЁТ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена питанням, пов'язаним з осмисленням цінностей 
житя, розповідає про поривання душі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77681  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боговіна Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки щодо виконання 

самостійних робіт з дисципліни "Управління витратами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки спрямовані на формування навичок, знань та 
умінь щодо закономірності формування витрат для мінімізації їх 
рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень на 
підприємстві. Матеріал методичних вказівок надає можливість учням 
навчитись самостійно застосовувати методи ефективного управління 
витратами на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77682  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатановська Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Зображення знаку для товарів і послуг "SATANOVSKAYA 

art development agency" ("SATANOVSKAYA art development agency")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77683  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Ірина Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Зображення торговельної марки "colordance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення торговельної марки "colordance"  являє собою  варіанти 
зображення оригінального виконання торговельної марки  
"colordance" та її скороченого варіанта у вигляді двох напівкіл, що 
послідовно розташовані, одне з яких зображено до верху, інше - до 
низу, які виконані  стилізованим, авторським шрифтом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77684  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський Сергій Валентинович, Клещонок Валерій 
Володимирович, Буромський Микола Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Електронний люксметр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує модель, що може використовуватися при експлуатації 
нічного освітлення з метою економії електроенергії. "Електричний 
люксметр" вимірює природну освітленість від сонця для визначення 
моментів на початку або в кінці цивільних, навігаційних сутінок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77685  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клещонок Валерій Володимирович, Буромський Микола Іванович, 
Камінський Сергій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Астрономічний телевізійний комплекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опис моделі, що має за мету реєструвати швидкоплинні астрономічні 
явища з точністю числової прив'язки до всесвітнього часу не більше 
50 мс. Модель побудована з використанням комп'ютерних програм, 
що дозволяє проводити відеозапис швидкоплинних явищ з 
протоколами часової прив'язки і забезпечує в процесі обробки 
спостережень заявлену точність фіксації моментів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77686  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушій Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Громадська організація "Голосіївська криївка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Патріотичний фестиваль 

"Голосіївська криївка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фестиваль покликаний популяризувати національно-патріотичне та 
спортивне виховання, поширення української музики, історії, 
культури, створення простору для налагодження діалогу та співпраці 
діячів сучасного і традиційного мистецтва, різних соціальних груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77687  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовкопляс Володимир Миколайович, Прилипко Сергій 

Константинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Особливості досліджень антропогенних відкладів 

термолюмінісцентним методом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглядаються фактори, які впливають на достовірність 
термолюмінісцентних досліджень, і запропоновані шляхи подальшого 
розвитку термолюмінісцентних досліджень антропогенних відкладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77688  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Захарій Валерійович (biozahard)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DataSpark Mining Pool" ("DataSpark Mining 
Pool")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма координує роботу багатьох автоматизованих систем 
майнінгу (воркерів). Система надає усім учасникам малі частини 
великого завдання та перевіряє як воно виконано. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77689  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костікова Марина Володимирівна, Скрипіна Ірина Валентинівна, 
Іванов Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Сучасні інформаційні та комп'ютерні технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної, методичної і 
наукової діяльності з предмету "Сучасні інформаційні та комп'ютерні 
технології".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77690  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновська Надія Олександрівна (Nadine)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Evrybody needs Somebody"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Часто чути від людей фрази, типу "я незалежний", "мені ніхто не 
потрібен". Так, ти б зміг, але чи був би щасливим? 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77691  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцев Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-
модель Notre Dame de Paris"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей тривимірний об'єкт має близько 250 елементів, які, 
перетинаючись під прямим кутом, утримують один одний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77692  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцев Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-
модель Notre Dame de Reims"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей тривимірний об'єкт має близько 250 елементів, які, 
перетинаючись під прямим кутом, утримують один одний. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77693  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурик Наталія 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 "Алкоголь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77694  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгира Тетяна Ігорівна, Воробєй Анастасія 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 "Дихай душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77695  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгира Тетяна Ігорівна, Зайцева Валерія 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 "Танець сну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77696  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгира Тетяна Ігорівна, Каушнян Аніта Антонівна  
 
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 "Янгол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77697  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій новорічної казки-мюзиклу "Омріяне бажання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія відбувається в Школі новорічних та різдвяних наук. Святий 
Миколай оголошує тему підсумкового іспиту. Щоб виконати бажання 
Марійки - навчитися малювати - Морозець разом з нею потрапляє до 
казки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77698  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коч Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Основи теорії комунікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коч Н.В. Основи теорії комунікації : навчальний 
посібник для студентів навчальних закладів / Н.В. Коч. - 2-ге вид., 
перероб. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 268 с. 

 
Анотація   

Розглянуто основні поняття комунікативістики - комплексної галузі 
соціально-гуманітарного знання. Видання містить 6 тем з 
комунікативістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77699  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Фізіологія та 

техніка мовлення: навчально-методичні рекомендації для самостійної 
роботи студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рекомендаціях пропонується планування самостійної роботи 
студентів, спрямоване на полегшення засвоєння теоретичних 
положень з фізіології мовлення, формування навичок їх практичного 
застосування для розвитку техніки мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77700  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Світлана Олександрівна  
 
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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук "Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні 
джерела, семантична структура та стилістичні функції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено аналіз лексики романів "Волинь", "Дермань", "Марія" 
Уласа Самчука з погляду функціонування тематичних груп, 
стильового розшарування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77701  
 
Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Юлія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук "Прізвища сучасної Середньої Наддніпрянщини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі представлено результати дослідження лексико-семантичних 
та словотвірно-структурних особливостей прізвищ Середньої 
Наддніпрянщини на синхронному та діахронному рівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77702  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желязкова Вікторія 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук "Наголошення прикметників, займенників, 
числівників та прислівників в "Енеїді" І. Котляревського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано акцентуацію прикметників, займенників, 
числівників та прислівників у поемі "Енеїда" у порівнянні з їх 
наголошенням у сучасній українській літературній мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77703  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонюк Микола Анатолійович, Буряченко Андрій Євгенович, 
Дегтярьова Наталія Володимирівна, Корнєєв Володимир Вікторович, 
Леонов Дмитро Анатолійович, Парандій Олег Володимирович, 
Радзієвсяка Вікторія Миколаївна, Рязанова Надія Сергіївна, Стеценко 
Богдан Станіславович, Шапран Наталя 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)  Твір наукового характеру "Підручник "Фінансовий ринок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77704  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудник Наталія Василівна, Поліщук Євгенія Анатоліївна, 
Сибірянська Юлія Володимирівна, Іващенко Алла Іванівна, Ігнатова 
Юлія Володимирівна, Осадчий Євгеній Сергійович, Диба 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)  Твір наукового характеру "Кодекс етики ведення Малого та 
Середнього Бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77705  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікішина 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)  Монографія "Механізми регулювання інтегрованого зернового 
ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена розробці теоретико-методичних і прикладних 
основ функціонування, оцінки ефективності та регулювання 
інтегрованого ринку зерна й продуктів його переробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77706  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікішина 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)  Наукова доповідь "Методичний підхід до оцінки ефективності 
інтегрованого товарного ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Відтворюваний методичний підхід апробовано в ході оцінки 
ефективності ринку хліба та хлібобулочних виробів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77707  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Павло Васильович, Топал Юлія Валеріївна  
 
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 "Программное обеспечение Drainage "Расчет 

внутреннего давления в отсеках РН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано вихідний код програмного забезпечення Drainage. Програма 
призначена для розрахунку зміни середньооб'ємного тиску всередині 
гідравлічно пов'язаних між собою негерметичних сухих відсіків 
ракети-носія у польоті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77708  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масалова Віолетта Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Гадалка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія відбувається у старовинні часи у Лондоні. До уваги поліцейського 
потрапляє дама, яка веде ворожіння. Щоб з'ясувати подробиці її 
бізнесу, до неї навідується дружина поліцейського, яка видає себе за 
незаміжню дівчину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77709  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікрамасінгхе Ніла Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художній літературний ілюстрований твір "Маруся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З незалежністю волі, працьовитістю і щирим добрим серцем Маруся 
залишила батьківську домівку з наміром допомогти рідним своїм і 
Країні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77710  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
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 "В останній раз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77711  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
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 "Пьяно..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77712  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кікнавелідзе Саба Емзарієвич  
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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 твір "Бумажная бабочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77713  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
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. 5 клас" підручник для закладів загальної середньої 

освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з основ здоров'я для 
учнів 5-го класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77714  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 

"СІДКОН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Корпоративна 

безпека для власників бізнесу в сучасних умовах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено концептуальні положення, основні напрямки та 
практичні рекомендації щодо забезпечення корпоративної безпеки 
компаній/банків на внутрішньому ринку України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77715  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Монтейн (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 "Аргентинка (И придет весна...)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ганна жила звичайним життям, мріяла про власну родину та 
подорожі. Однак, несподівана знахідка у вигляді білого пса змінила її 
та її життя назавжди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77716  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Григорій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Фестиваль патріотичної пісні в Україні 
"Рутенія" (імені Костянтина Єрофеєва)" ("Фестиваль патріотичної 
пісні в Україні "Рутенія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стратегічною метою фестивалю є всебічне висвітлення та пропаганда 
кращих зразків української пісні та поезії. Заснувавши і розвиваючи 
його, ми отримуємо можливість організовувати масові заходи у Києві 
та Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77717  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гірник Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологія 
створення невимушеної атмосфери спілкування на фокус-групах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77718  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Олена Миколаївна, Кириченко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 

"Огляд сучасного стану ідентифікації сільськогосподарського 
підприємства та її моделі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі показано сучасний стан ідетифікації 
сільськогосподарських підприємств та її моделі, висвітлено та 
обґрунтовано, що потрібно для ефективного функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77719  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штомпель Вячеслав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ITRM Expert"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма, основне призначення якої керування 
ризиками інформаційної безпеки згідно з визначеними методологіями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77720  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Приходько Юрій Павлович, 

Кофанов Андрій Віталійович, Чорноус Юлія Миколаївна, 
Комаринська Юлія Борисівна, Підвисоцький Валерій Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Інформаційно-довідкова система "Автоматизоване 

робоче місце експерта-вибухотехніка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система розроблена і призначена для формування інформаційно-
освітнього середовища, яке створюється з використанням апаратно-
програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та може 
бути корисною для працівників правоохоронних органів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77721  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фуркало Сергій Олексійович, Логінова Катерина 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 "Программное обеспечение ADH "Расчет 
аэродинамического нагрева оболочки РН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку теплових потоків для довільних 
компоновок ракет космічного призначення за рахунок 
аеродинамічного нагріву, а також температури конструкції ракети-
носія. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77722  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Павло Васильович, Король Тетяна Вікторівна  
 
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 "Программное обеспечение Сх fly "Расчет 
аэродинамической продольной силы Сх РКН в полете"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку аеродинамічної поздовжньої 
сили ракети космічного призначення у польоті для ізольованого 
корпуса та корпуса з урахуванням надбудованих елементів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77723  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артур Демидов (псевдонім), Александр Лебедев (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка відеороликів "Trade12. Разоблачение мошенников (20 серий)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 20 відеороликів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77724  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Шаповал Світлана Леонідівна, 
Мельниченко Світлана Володимирівна, Ведмідь Надія Іванівна, 
Ткаченко Тетяна Іванівна, Бойко Маргарита Григорівна, Кравченко 
Михайло Федорович, Босовська Мирослава Веліксівна, Кулик Марія 
Володимирівна, Расулов Раміс Асимович, Григоренко Олег 
Михайлович, Тарасенко Ігор Іванович, Антонюк Ірина Юріївна, 
Литвиненко Тамара Євгенівна, Гопкало Лариса Михайлівна, 
Романчук Людмила Дмитрівна, Плешкань Наталія Михайлівна  

 
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 "HoReCa: ТОМ 1. Готелі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено теоретичні та методологічні положення до бізнес-
проектування суб'єктів готельного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77725  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Гончар Михайло Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стрес-менеджмент у системі управління 
підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виокремлено місце стрес-менеджменту у межах ознаки реагування за 
відхиленнями, які є істотними, екстремальними та чинять вагомий 
негативний вплив на функціонування підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77726  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна  
 
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. 5 клас" підручник для закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить відомості про словосполучення і речення, звукову і 
графічну будову слова, інформацію про лексикологію, словники, а 
також зв'язну мову (мовлення). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77727  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
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 (1-й рік навчання). 5 клас" підручник для закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Видання містить 8 розділів, які складаються з певної кількості уроків 
для закріплення та узагальнення навчального матеріалу. Підручник 
сприяє формуванню в учнів навичок і розвитку умінь як в усному, 
так і в писемному мовленні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77728  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Бітківська 
Галина Володимирівна, Мацапура Валентина 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)  "Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна). 5 клас" 
підручник для закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77729  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар Олена 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)  "Зарубіжна література. 5 клас" підручник для закладів загальної 
середньої освіти    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику вміщено інформацію про зарубіжних письменників, 
художні тексти (цілісно і в ключових епізодах), питання і завдання, 
спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, умінь роботи з 
інформаційно-цифровими ресурсами, навиків комунікації, лідерства і 
партнерства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77730  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Дмитро Дмитрович, Пиріг Любомир Антонович, Таран Олена 

Іванівна, Ротова Світлана Олексіївна, Кушніренко Стелла Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Тести з нефрології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тести з нефрології : Навчально-методичний посібник 

/ Уклад. : Д.Д. Іванов, Л.А. Пиріг, О.І. Таран та ін. - К. : Видавець 
Заславський О.Ю., 2017. - 260 с.  

 
 
Анотація   

Тести створені  для перевірки теоретичних знань з питань клінічної 
нефрології та замісної ниркової терапії і відповідають змісту 
навчальних планів та програм передатестаційних циклів та 
спеціалізації з нефрології. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77731  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципріанович Ігор Володимирович, Старченко Олександр Юрійович, 

Гулін Дмитро Володимирович, Клименко Сергій Віталійович, 
Остапченко Тетяна Євгенівна  

 
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 "Сухе будівництво малоповерхових 

швидкоспоруджуваних житлових будинків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77732  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицький Олександр Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка "Механізми активації 

іноваційного процесу на внутрішньогосподарському і 
внутрішньокорпоративному рівні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77733  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінчин Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Організація і тактика розслідування дітовбивства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія є комплексним дослідженням загальних проблем теорії 
тактики розслідування умисних убивств малолітніх дітей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77734  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охромій Галина Василівна, Ноздрін Сергій Володимирович, 
Аніскевич Світлана Вікторівна, Макарова 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 для мобільних пристроїв на базі операційної 
системи Android "Tapping Health"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення індивідуальних властивостей 
нервової системи людини - лабільності та сили, визначення розумових 
та фізичних навантажень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77735  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтар Маргарита Валеріївна (МАРГО ГОНТАР, MARGO GONTAR, 
ANAKARD)  
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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 "Демони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 10 пісень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77736  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Тетяна Олександрівна, Васюк Євгенія Анатоліївна, Ананьєв 
Микола Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робочий зошит до курсу лекцій та 
виконання практичнх завдань "Фінанси міжнародних корпорацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77737  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганкова Тетяна Михайлівна, Яценко Ольга Миколаївна, 
Солодковська Ганна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча навчальна програма з дисципліни 
"Глобальна торгова політика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77738  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Тетяна Олександрівна, Васюк Євгенія Анатоліївна, Ананьєв 
Микола Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робочий зошит до курсу лекцій та 
виконання практичних завдань "Міжнародний фінансовий 
менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77739  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Формування стратегій позиціювання продукції 

аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козак Л.В. Формування стратегій позиціювання 

продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках : 
монографія / Л.В. Козак. - Острог : Видавництво Національного 
університету "Острозька академія", 2015. - 494 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і 
практичних засад формування стратегій позиціювання продукції 
аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77740  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрік Кирило Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "У кольоровому шатрі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі описана зустріч і спілкування двох військових, раніше старих 
знайомих, нині ворогів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77741  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пислар Юрій Васильович  
 
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 "Фестиваль автомобільної 

конструкторської думки "Техноподіум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано демонстрацію авторських удосконалених автомобілів 
з ціллю започаткувати та розвивати культуру, традиції авторського 
автомобільного конструювання та удосконалення автотранспорту в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77742  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крайчинська Галина Вацлавівна  
 
Повне ім'я або 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 "Склад і функціонування польської нумізматичної 

фразеології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крайчинська Г.В. Склад і функціонування польської 

нумізматичної фразеології : [монографія] / Г.В. Крайчинська. - Острог : 
Видавництво Національного університету "Острозька академія",  
2012. - 164 с. 

 
Анотація   

У монографії проаналізовано польські фразеологізми з 
компонентами-назвами грошових одиниць, простежено особливості їх 
функціонування, виявлено національну специфіку цього шару 
лексики, а також досліджено природу компонента назви грошової 
одиниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77743  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конопка Наталія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, 

урядовець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Конопка Н.О. Микола Григорович Рєпнін : 

дипломат, політик, урядовець : [монографія] / Н.О. Конопка. - Острог - 
Нью-Йорк, 2016. - 216 с.; іл.  

 
Анотація   

У монографії досліджується життєвий шлях та діяльність російського 
урядовця князя Миколи Григоровича Рєпніна (1778-1845), особлива 
увага звертається на період управління ним Малоросійським генерал-
губернаторством (1816-1842).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77744  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каламаж Руслана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Психологія становлення професійної Я-концепції 
майбутніх юристів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Каламаж Руслана. Психологія становлення 
професійної Я-концепції майбутніх юристів : [монографія] / Руслана 
Каламаж. - Острог : Видавництво Національного університету 
"Острозька академія", 2009. - 404 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні 
аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму 
професіоналізації у вищому навчальному закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77745  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Печерський Ростислав Віталійович  
 
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 "Програмний засіб для обробки зображень 
IPS v.01"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма має простий графічний інтерфейс із базовими функціями 
для обробки зображень у форматі jpg, bmp, png.  До основних 
функціональних можливостей комп'ютерної програми належать 
поворот, віддзеркалювання, зміна розміру зображення, отримання 
інформації про колір обраного пікселя, імпорт відкритого зображення 
в інший графічний формат, який підтримується програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77746  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховій Лідія Анатоліївна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка поетичних творів "Білої троянди пелюстки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів містить не лише поезію, а й авторські тексти до пісень, 
романсів. Тематика віршів має романтично-піднесену тональність 
оповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77747  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Євгенія Петрівна, Соболева Ірина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Економічні студії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гнатенко Є.П., Соболева І.В. Економічні студії: 

Навчальний посібник. / Є.П. Гнатенко, І.В. Соболева - Миколаїв : 
ФОП Швець В.М., 2017. - 356 с. 

 
Анотація   

Посібник містить теоретичний матеріал, питання для самоперевірки 
знань, тестові та практичні завдання з дисципліни "Економічні 
студії".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77748  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурова Тетяна 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)  Навчальний посібник "Практикум з податкового обліку і контролю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку і 
контролю : навчальний посібник / Т.А. Бурова. - Миколаїв :             
ФОП Швець В.М., 2018. - 176 с. 

 
Анотація   

Посібник підготовлено на основі законодавчо-нормативних 
документів з питань оподаткування станом на 1 січня 2018 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77749  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березенська Світлана Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Застосування методу морфологічного 
аналізу для проектування методики навчання електротехніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність застосування методу морфологічного 
аналізу для проектування нових методик навчання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77750  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сівак Радій 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 "Онлайн графічний редактор Архінімбіан"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє реалізувати суттєву зміну дизайну або графічного 
оформлення створюваної індивідуальної сторінки без необхідності 
спеціальних знань і використання додаткових програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77751  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевчук Д.М. Смисл і межі політичного:   

філософська інтерпретація : монографія / Д.М. Шевчук. - Острог : 
Видавництво Національного університету "Острозька академія", 
2014. - 374 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню феномена політичного та 
онтологічного відношень сучасного політичного світу. На основі 
досвіду феноменології, герменевтики та політичної антропології 
розроблено інтерпретивний аналіз політичних феноменів, 
спрямований на виявлення сенсу та меж політичного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77752  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманенко Алла 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)  Монографія "Українське історичне товариство: ідеї, постаті, 

діяльність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманенко Алла. Українське історичне товариство : 

ідеї, постаті, діяльність / Національний ун-т "Острозька академія", 
Інститут дослідження української діаспори, Українське історичне 
товариство. - Острог : Вид-во Національного університету "Острозька 
академія", 2010. - 672 с., іл. 

 
Анотація   

У монографії на тлі розвитку світової та української історичних наук 
висвітлюється створення та діяльність Українського історичного 
товариства, заснованого в США у 1965 р.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77753  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицький Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Правове регулювання інституціоналізації 

інформаційного суспільства в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новицький А.М. Правове регулювання 

інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні : 
[монографія] / Андрій Миколайович Новицький. - Ірпінь : НУ ДПС 
України, 2011. - 444 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено правове регулювання інституціоналізації 
інформаційного суспільства в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77754  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицька Наталія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Захист суспільної моралі в умовах інформаційної 
трансформації суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новицька Н.Б. Захист суспільної моралі в умовах 
інформаційної трансформації суспільства : [монографія] / Наталія 
Борисівна Новицька. - Дрогобич : Коло, 2016. - 452 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджуються особливості правового забезпечення 
захисту суспільної моралі в інформаційній сфері та адміністративне 
забезпечення здійснення такого захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77755  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципко Вікторія Віталіївна, Грищук Олександр Казимирович, 
Івасишина Наталія Володимирівна, Темник Інга Олександрівна, 
Іванчук Світлана Іванівна, Щербакова Надія Олександрівна, 
Бондаренко Владислава Анатоліївна, Павловська Валерія Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Варіанти контрольних завдань та 
методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін 
туризмознавчого циклу для студентів першого курсу заочної форми 
навчання. Центр заочного та дистанційного навчання. Спеціальність - 
242 "Туризм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані варіанти контрольних завдань та методичні вказівки 
для виконання контрольних робіт з дисципліни туризмознавчого 
циклу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77756  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Наталія Володимирівна, Шерман Михайло Ісаакович, 

Шерман Євген Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 

"Компонентний аналіз розвитку підприємств харчової промисловості 
Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі здійснено компонентний аналіз рівнів розвитку 
підприємств харчової промисловості на прикладі маслозаводів 
Херсонської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77757  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Чаплинський Тимофій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія аналізу 

міграційних потоків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена мовою програмування JavaScript 
та служить для зручного та швидкого аналізу на основі 
удосконаленого методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77758  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веселкіна Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Підвищення ефективності фізичної підготовки 
кваліфікованих танцюристів на основі використання сучасних фітнес 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб підвищення ефективності фізичної підготовки кваліфікованих 
танцюристів на основі використання сучасних фітнес технологій 
оптимізує режими тренувальних вправ з урахуванням темпо-ритмової 
структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77759  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуліда Едуард Миколайович, Паснак Іван Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод визначення амплітуди коливань к-ї гармоніки 
відцентрового пожежного насосу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77760  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак Юрій Олексійович  
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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 "Resto" ("КП "Resto")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Resto"- це доступна та проста система для 
автоматизації кафе і ресторанів із категорії "малий бізнес".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77761  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ігор Євгенійович  
 
Повне ім'я або 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 - каково оно?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77762  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литовченко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCY OF MANAGERIAL STAFF ON THE BASIS OF 
ACMEOLOGICAL APPROACH"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77763  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харжевська Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

виявлення мотивації до оволодіння іноземною мовою студентами 
немовного вищого навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика для виявлення мотивації до оволодіння 
іноземною мовою студентами немовного вищого навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77764  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харжевська Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

визначення рівня розвитку професійної мотивації у студентів вищого 
навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика для визначення рівня розвитку професійної 
мотивації у студентів вищого навчального закладу, яка дозволяє 
визначити вісім основних видів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77765  
 
Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарінова Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Иисус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77766  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смородина Алла Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Правові аспекти та порядок проведення правового аудиту 
ліцензійних договорів за законодавством України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77767  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Очарованье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77768  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Христина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Баловень судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77769  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Віталій Михайлович  
 
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 "Підставка для книг, мобільних телефонів, планшетів та 
гаджетів" ("Підставка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення підставки, що призначена для розміщення та утримання 
одночасно двох предметів в різних положеннях із зміною кута нахилу 
основи та з можливістю переміщення предметів по висоті й регуляції 
кута нахилу предметів на підставці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77770  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Калінчик Василь Петрович, 
Шершень Олег Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Корекція девіації частоти енергетичних систем при 
вимірюванні потужності цифровою технікою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77771  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусієнко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методика масажу Олени Мусієнко "ЕНЕРГОПЛАСТИНГ 
ОБЛИЧЧЯ" ("ЕНЕРГОПЛАСТИНГ ОБЛИЧЧЯ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір може бути корисним фахівцям з масажу для використання в 
своїй професійній практиці, для навчання майбутніх фахівців та для 
самостійної практики споживачами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77772  
 
Дата реєстрації авторського права  21.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Віталій Михайлович, Піднебесний Микола Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка креслень "Багатофункціональний спортивний будівельно-

конструкторський освітньо-пізнавальний комплекс" ("Спортивний 
комплекс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення спортивного комплексу, який призначений для тренувань і 
користування дітьми та дорослими для фізичного виховання, 
освітньо-пізнавального розвитку, реабілітації та оздоровчої фізичної 
культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77773  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Ірина 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 твір "Психологическая программа "Успешный Я" 

("Успешный Я")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для підлітків спрямована на розвиток комунікативних 
навичок та емоційного інтелекту і складається з двох розділів: для 
дітей 6-7 років і дітей 9-12 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77774  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Вікторія Олександрівна, Цибульський Михайло 

Олександрович (Макс Сухарєв)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Там, де немає тіней" ("Там де...")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий козак повертається додому з Хотинської війни. Він 
закохується у чарівну дівчину і мріє з нею одружитися, але 
переможений на війні чорт стає на заваді щастю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77775  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій художнього фільму "ГОРГОНА, ЖАБА І 

ЧАСНИК" ("ЧАСНИК")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

2017 рік. Російсько-українська війна. Бійці з українського блокпосту 
посилають побратима Часника за посилкою в тил. Але солдат втрачає 
орієнтир і заходить в сіру зону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77776  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жмудь Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, комп'ютерна програма, твір образотворчого 

мистецтва  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

808 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт ipost.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Можливості "Веб-сайт ipost.ua" створюють ефективну платформу для 
швидкої і безпечної взаємодії учасників послуг доставки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77777  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорна Оксана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис телевізійної програми "На ЛАБУТЕНАХ с ..." ("На 

ЛАБУТЕНАХ з ...")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір зображує творчу ідею, мету та принципи створення та 
проведення телевізійної програми "На ЛАБУТЕНАХ с ...".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77778  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жмудь 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 " iPOST server"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77779  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющев Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Android додаток iPOST WORK" ("iPOST 
WORK")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для надання інформації щодо осіб, які 
потребують послуги доставки вантажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77780  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющев Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Android додаток iPOST" ("iPOST")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виклику кур'єра. Використовується для 
швидкого та зручного вирішення логістичних завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77781  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Тетяна Єгорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система для інцидентного 

моніторингу артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонічною 
хворобою "Вена Сістем" ("ВенС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі програми лежить алгоритм дистанційного збору 
біометричних параметрів пацієнта з подальшим аналізом для 
виявлення комплексу заходів пацієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77782  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, Рогоза Костянтин 
Геннадійович, Гнідан Марина Мирославівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Консультаційний алгоритм для сільського зеленого 
туризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сільський зелений туризм - один із актуальних напрямів розвитку 
економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77783  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадиняк Руслан Анатолійович (DevlnCube), Сущук-Слюсаренко 
Вікторія Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-емулятор машини Тюринга" ("turing-
machine-web")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє програмувати машину за допомогою інструкцій 
переходів або таблиці переходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77784  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадиняк Руслан Анатолійович (DevlnCube), Онай Микола 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль збору і оцінювання 
рішень студентів на основі технології Git" ("GitCheck")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма працює на основі бази даних, що дозволяє віддалено 
агрегувати рішення завдань від багатьох студентів та оцінювати їх за 
допомогою мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77785  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадиняк Руслан Анатолійович (DevlnCube), Онай Микола 

Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна бібліотека для опису 

метаструктур структур даних у мові С" ("cmeta")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77786  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадиняк Руслан Анатолійович (DevlnCube), Онай Микола 

Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна бібліотека для створення 

простих подійно-орієнтованих програм" ("EventSystem")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бібліотека надає інтерфейс для створення подійно-орієнтованої 
системи із програмними обробниками, які взаємодіють між собою 
через події, обмін якими можливий завдяки реалізації черги та циклу 
подій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77787  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ар Сантем (псевдонім)  
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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, літературний 
письмовий твір практичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Движение по Пути"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику розглянуті методики гармонійного духовного розвитку. 
Шлях гармонійного духовного розвитку - це шлях душі людини. 
Шлях - це орієнтир.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77788  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
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 "Персонажі анімаційного серіалу "Reggie. The 
Vegetarian Crocodile"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку малюнків створено автором з метою використання протягом 
створення та виробництва анімаційних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77789  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Папакіна Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Сучасні питання щодо визначення прояву закономірностей 
формування продуктивних ознак тварин залежно від погодних та 
кліматичних умов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В даній роботі розглянуті питання особливостей екстер'єру та 
морфології тварин у різних кліматичних умовах. Описані механізми 
адаптації тварин до температурних стресів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77790  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Микола Олександрович, Бойко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Ефективність вирощування гібридів сорго зернового в Південному 
Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дослідженні наведено теоретичне обґрунтування та результати 
експериментальних досліджень з ефективності вирощування гібридів 
сорго.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77791  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ряполова Ірина Олександрівна, Піддубняк Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Впровадження системи контролю виробництва продукції 
тваринництва за біологічними ризиками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі проведено аналіз небезпечних чинників, їх характер під 
час первинної переробки забійних тварин в умовах м'ясокомбінату 
"Мрія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77792  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубняк Тетяна Анатоліївна, Ряполова Ірина Олександрівна  
 
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 
"Трансфер інновацій та інноваційна діяльність у харчовій 
промисловості України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі проведено аналіз динаміки виробництва підприємств 
харчової промисловості України. Визначено вплив зовнішніх загроз і 
факторів, які визначають вектор розвитку харчової промисловості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77793  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною 
програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей підручник відповідає чинній програмі авторського колективу під 
керівництвом О.І. Ляшенка й має стати для учня провідним засобом 
формування ключових і предметних компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77794  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій Олегович, Заблоцький Мар'ян Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Business Intelligence System for Macroeconomics"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс макроекономічних даних створений шляхом збирання, 
систематизації, аналізу даних із різноманітних джерел, таких як 
Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, дані Національного 
банку України тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77795  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місяйло Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція модельної академії / 
модельного агентства / модельної школи / модельні курси ІМА / 
INTERNATION MODEL'S ACADEMY / МІЖНАРОДНА МОДЕЛЬНА 
АКАДЕМІЯ" ("Концепція ІМА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис проекту, що поєднує в собі якісне навчання моделей-початківців 
та різносторонню співпрацю з ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77796  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "STALEKS CLASSIC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77797  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "STALEKS BEAUTY & CARE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77798  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "STALEKS COLOUR"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77799  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "СТАЛЕКС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77800  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "STALEKS PRO EXCLUSIVE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77801  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижов Олексій Анатолійович, Андросов Олексій Іванович, Іванькова 

Наталія Анатоліївна, Каблуков Андрій Олександрович, Мурзіна Олена 
Анатоліївна, Риженко Віктор Павлович, Страхова Оксана Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 

письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Європейський курс комп'ютерної грамотності - 

online" ("Дистанційний курс ЄККГ - online")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77802  
 
Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Tocan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є платформою Tocan для автоматизації бізнес-процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77803  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюх Віра Михайлівна  
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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 "Фірмовий стиль 
компанії FIDES"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена складова фірмового стилю компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77804  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Дмитро 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)  Літературний письмовий твір створений для телебачення        
"Формат телепроекту "Світ навиворіт" (Мир наизнанку) (the world 
inside out)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено для телебачення і являє собою опис особливостей 
телевізійного проекту "Світ навиворіт", зокрема хронометраж, 
відомості про ведучого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77805  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кібальнікова 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)  Навчально-методичний посібник  для студентів факультетів 
іноземних мов вищих навчальних закладів "Філологічний аналіз 
нехудожніх текстів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77806  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Теща"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77807  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Світлана Сергіївна  
 
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 "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77808  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "О раздоре"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77809  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матієк Микола Степанович, Матієк Тетяна Любомирівна  
 
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 "Опис 
комп'ютерної програми "European truckers' community"  ("ЕТС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є мобільним додатком для пристроїв на базі Аndroid та iOS і 
є зручним сервером для далекобійників, основними функціями якого 
є забезпечення безпеки водія, навігатор тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77810  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єва Лариса Вікторівна, Боєва Світлана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Опис освітніх 
послуг в рамках впровадження моделі "Муніципальний будинок 
ремесел"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77811  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобта Юлія 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 "Музична країна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дитяча пісня присвячується всім юним музикантам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77812  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобта Юлія Андріївна  
 
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)  П'єса для фортепіано "Експромт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77813  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобта Юлія Андріївна  
 
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)  П'єса для фортепіано "Новий день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77814  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобта Юлія Андріївна  
 
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)  П'єса для фортепіано "Та, що біжить по хвилях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77815  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
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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)  Навчальний посібник "Прикладний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікувння: Кузьмін О.Є. та ін. Прикладний менеджмент : Навч. 

посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. - Львів : 
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 
2009. - 292 с. 

 
 
Анотація   

Послідовно висвітлено сутність менеджменту та його місце в 
загальній системі управління, еволюцію менеджменту, види 
організацій та об'єктів управління, процес менеджменту тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77816  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Петришин Наталія Ярославівна, 

Дорошкевич Катерина Олегівна  
 
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 "Стратегічна діяльність підприємств: технології 

планування та побудова карт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О.Є. Стратегічна діяльність підприємств : 

технології планування та побудова карт : монографія / О.Є. Кузьмін, 
Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. - Львів : Міські інформаційні 
системи, 2011. - 320 с. 

 
 
Анотація   

Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади формування 
та розвитку технологій стратегічного планування діяльності 
підприємств, теоретико-методологічні положення та практичні 
рекомендації щодо формування і використання стратегічних карт 
підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77817  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій Олексійович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

823 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Infinity (IVR) Recovery"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для відновлення втраченого відео з 
відеореєстраторів. Програма знаходить відео фрагменти з 
визначенням дати зйомки та проміжків часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77818  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій 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 "HikV Recovery"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для відновлення втраченого відео. Програма 
знаходить відеофрагменти з визначенням дат і проміжків часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77819  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій 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 "OfficeX Recovery"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77820  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

824 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герцик Віра Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ УЧАСТНИКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ (ДИСТРИБЬЮТОРОВ) ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблений та запропонований методичний підхід до 
оптимізації управління мережею учасників розподілу продукції 
(дистриб'юторів) виробника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77821  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Владислав Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, Складений 
твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Техніки авторського друку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розкриває авторську методику техніки друку при 
викладанні навчальних дисциплін для художників-графіків. 
Приведено опис основних процесів, матеріалів, устаткування та 
виразних можливостей з ілюстраціями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77822  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник має стати для учня провідним засобом формування 
ключових і предметних компетентностей; помічником у прийнятті 
нестандартних рішень в життєвих ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77823  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі авторського колективу під 
керівництвом О.І. Ляшенка та спрямований на реалізацію основної 
мети-навчання фізики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77824  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей компетентнісно-орієнтований підручник спрямований на 
формування в учнях різноманітних хімічних компетентностей, 
глибоких знань, що базуються на розумінні законів органічної хімії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77825  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна, Бернадська Ніна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська література (рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Структура і зміст цього компетентнісно-орієнтованого підручника 
спрямовані на активну роботу учнів з художніми текстами, пошукову 
й дослідницьку діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77826  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Савчук Іван Григорович, Совенко 
Валерій 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 "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розкрито зміст курсу географії в 10 класі "Географія: 
регіони та країни". Розглядаються питання про особливості 
населення й просторової організації господарської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77827  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Михайло Іванович, Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Коломієць 
Оксана Миколаївна, Лов'янова Ірина Василівна, Сердюк Зоя 
Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Геометрія (профільний рівень) підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей компетентнісно-орієнтований підручник складається з чотирьох 
розділів, поділених на параграфи. Їх зміст викладено в доступній та 
цікавій для учнів формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77828  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топузов Олег Михайлович, Надтока Віктор Олександрович, Надтока 

Олександр 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)  Підручник "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник сприяє формуванню в школярів географічної картини 
світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової 
організації економічної діяльності в окремих регіонах і країнах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77829  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Інформатика (рівень стандарту)" підручник для 10 (11) 

класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до базового модуля навчальної 
програми вибірково-обов'язкового предмету для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарт.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77830  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко 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)  Методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів, 
працівників системи післядипломної педагогічної освіти "Навчання 
дорослих: дидактико-технологічний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкрито основні поняття андрагогіки як педагогічної 
науки, що вивчає особливості навчання дорослих; визначено 
відмінності дорослих як суб'єктів навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77831  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байтерякова Наталія Юріївна, Байтеряков Олег Зуфарович, 
Байтеряков Євген Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Лінгвокраїнознавство. Велика Британія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Байтерякова Н.Ю. Лінгвокраїнознавство. Велика 
Британія : підручник / Н.Ю. Байтерякова, О.З. Байтеряков. - 
Мелітополь : ФО-П Однорог Т.В., 207. - 328 с. 

 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення курсу студентами англомовних 
спеціальностей філологічних факультетів ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77832  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руссінова Ірина Станіславівна  
 
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 фільму "КЛАН ВОРОНОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр - фентезі, містика, історичний, дитячий. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77833  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шваб Єлизавета Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка художніх творів "My people"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77834  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кольцун Катерина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів "Викрійки купальників "BLCK TRIBE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

9 ескізів жіночих купальників з їх назвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77835  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карюк Сергій Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Нечиста кров"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сергій Карюк. Нечиста кров / Карюк Сергій. - К.: 
Гамазин, 2016. - 144 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77836  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
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 (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, 

профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77837  
 
Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
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 (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77838  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Ольга Миколаївна, Бродський Яків Соломонович, 
Павлов Олександр Леонідович, Сліпенко Анатолій Костянтинович  
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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)  "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77839  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Гісем Ольга 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77840  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Гісем Ольга 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77841  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Ольга Миколаївна, Бродський Яків Соломонович, 
Павлов Олександр Леонідович, Сліпенко Анатолій Костянтинович  

 
Повне ім'я або 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 (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77842  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Марія Олександрівна, Задорожна Ірина 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)  "Англійська мова (6-й рік навчання)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77843  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2018  
 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77844  
 
Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сирота Зоя Миколаївна, Сирота Всеволод Маркович, Волошин Петро 

Миколайович, Гекалюк Людмила Юріївна, Тименко Володимир 
Петрович, Радченко Світлана 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)  Навчально-методичний посібник для студентів факультету мистецтв 

"Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті 
"Обдарована родина - обдарована дитина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом-посібник побудовано у формі сценарію виховного художньо-
естетичного заходу, матеріали якого є теоретично та методично 
обґрунтованими і спрямовані на ефективну підготовку фахівців у 
галузі мистецької освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77845  
 
Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дана Кавеліна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ляльковий мультфільм "Про Марка Львовича Тюльпанова, 

который разговаривал с цветами" ("Про Марка Львовича 
Тюльпанова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

15-хвилинна лялькова анімація про те, як головний герой, Марк 
Львович Тюльпанов, переживає початок війни на Сході України і 
стає переселенцем, а також про долю його дітей, біду, смерть, 
людяність і квіти. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77846  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Язвінська Надія Вікторовна, Царьова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегічний маркетинг: Робочий зошит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для роботи на практичних заняттях як 
допоміжний для самостійної роботи студентів та підготовки до 
контрольних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77847  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Валерій Степанович  
 
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)  Навчально-методичне видання "Криміналістика" Збірник тестових 
завдань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник призначено для студентів-правознавців усіх форм навчання, 
які здобувають освітній ступінь "бакалавр" за спеціальністю 
"Право". Структура збірника відповідає програмі та робочій програмі 
з дисципліни "Криміналістика". Порівняльно-аналітичний аспект 
пошуку студентами правильних відповідей в тестових завданнях 
підсилює гносеологічну основу оволодіння ними навчальним 
матеріалом, сприяє формуванню реальної оцінки власних знань, а 
також відчуття відповідальності за прийняті рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77848  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нескороджена Лариса Леонідівна  
 
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)  Навчально-методичне видання "Господарське право". Опорний 
конспект лекцій з навчальної дисципліни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опорний конспект лекцій викладається для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності "Право". Заповнюючи опорний 
конспект лекцій, студент вивчає теоретичні основи господарського 
права, загальну характеристику суб'єктів господарювання, 
характеристику правових режимів майна у сфері господарювання 
тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77849  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жураховська Людмила Валентинівна, Озерчук Оксана Вікторівна, 
Нетребчук Лариса 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)  Навчально-методичне видання "Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління 
інвестиційним портфелем банку" для студентів освітнього ступеня 
"магістр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
спеціалізації "Банківська справа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів охоплюють 
всі розділи та теми дисципліни. Мета посібника - надання всебічної 
допомоги в організації самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77850  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Людмила Володимирівна, Стретович Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Товарознавство. Ювелірні вироби та 
годинники" Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В опорному конспекті лекцій розглянуто основні теми дисципліни, які 
передбачені робочою програмою. Опорний конспект лекцій 
призначений для спільного опрацювання дисципліни в тандемі  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

836 

лектор-студент, при цьому з неодмінним застосуванням технічних 
засобів навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77851  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олейніков Юрій Олександрович, Онищенко Володимир Пилипович  
 
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)  Навчально-методичне видання "Міжнародна торгівля" Збірник 
тестових завдань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник тестових завдань розроблено відповідно до програми та 
робочої програми для студентів денної та заочної форм навчання 
освітнього ступеня "бакалавр", які передбачають тестову перевірку 
знань, що формують уміння, зазначені в освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці: галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 
спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77852  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
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 "Wedding Day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77853  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Via Roma"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77854  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
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 "La Scala"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77855  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
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 "Life Style"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77856  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Hollywood"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77857  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
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 "Just Dance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77858  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктория Влади (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Реинкарнация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість розкриває погляди деяких груп населення на світобудову, 
історію Землі, нерозкриті здібності кожної людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77859  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Marko"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77860  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антон Ассэдэс (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)  П'єса "Основной ЗАКОН..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77861  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернікова 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)  Положення про Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок 
"pUp.pet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Положення визначає порядок організації та проведення в місті Києві 
щорічного фестивалю театрів ляльок, зазначає мету та цілі його 
проведення, періодичність, тривалість та місце проведення 
фестивалю, джерела його функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77862  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назукін Гліб Юрійович, Боровік Роман Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "R3ІCH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77863  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Миколаївна, Момот Володимир Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Relationship between corporate culture and effectiveness 
of an organization"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається взаємозв'язок між параметрами корпоративної 
культури та складовими ефективності організації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77864  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Пронтенко Костянтин Віталійович, 
Ткаченко Павло Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Фізична підготовка студентів у гирьовому 
спорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено сучасні погляди та засоби фізичної підготовки 
студентів вправами з гирьового спорту. Представлена інноваційна 
програма, яка має два етапи навчання та чіткі завдання на кожному 
етапі та занятті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77865  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович, Пронтенко Костянтин Віталійович, 
Пронтенко Василь Віталійович  

 
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 "Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено сучасні погляди та трактування основних 
положень техніки та теорії і методики підготовки у гирьовому спорті, 
розкрита класифікація вправ та основи навчання, а також підготовка 
студентів-гирьовиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77866  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пронтенко Василь Віталійович, Пронтенко Костянтин Віталійович, 
Грибан Григорій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Поліські силачі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено історичні аспекти розвитку гирьового спорту та розкрито 
особливості його формування на Житомирщині, розглянуто еволюцію 
становлення техніки виконання вправ із гирями та методику 
підготовки сортсменів до змагань, висвітлено відомості про поліських 
силачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77867  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович, Мінаєва Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма генерування 
нелінійної псевдовипадкової послідовності поліномів 7-го ступеня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє отримати в кінцевому полі всі поліноми 7-го 
ступеня за методом повного перебору, матриць їх станів та довжини їх 
циклів генерування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77868  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розумний електрокотел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма автоматично керує електричним котлом у 
приватному будинку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77869  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розумна кухонна витяжка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена для керування кухонною витяжкою 
у будинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77870  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розумна хлібопічка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дистанційно керує програмованою 
хлібопічкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77871  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розумний верстат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В разі, якщо на стрічкопильному верстаті по металу рветься робоче 
полотно або заклинює верстат, дана програма автоматично вимикає 
мотор і припиняє роботу верстата. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77872  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангелова Мар'яна Степанівна  
 
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 сценаріїв до мультимедійного проекту Київської топоніміки 

"Живе місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект в доступній структурі надає необхідну вербальну інформацію 
про місто. Свої враження споживачі можуть занотувати в 
оригінальному арт-блокноті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77873  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангелова Мар'яна Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис мультимедійного проекту Київської топоніміки "Живе місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект в доступній структурі надає необхідну вербальну інформацію 
про місто. Свої враження споживачі можуть занотувати в 
оригінальному арт-блокноті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77874  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піпченко Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Vessel Floatation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки взаємодії плаваючого об'єкта і 
морського хвилювання з довільними характеристиками. Програма 
передбачає маневрування і качку закритої шлюпки на хвилюванні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77875  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова 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)  Науково-методичний твір "Психодіагностичний тест - опитувальник 
"Діагностика динамічних та якісних параметрів інноваційності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тест-опитувальник дає можливість оцінити показники різних 
компонентів та формовиявів інноваційності, що проявляється у 
регулярній взаємодії особистості з середовищем в ситуаціях новизни 
та змін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77876  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Кузнєцова 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)  Науково-методичний твір "Комплексна діагностика індивідуального 
профілю особистісної адаптивності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психодіагностична методика дозволяє отримувати достовірні 
відомості про особливості вищих рівнів адаптивності, її змістовно-
особистісні, соціально-імперативні характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77877  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ігор Олександрович, Самойленко Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CookieToGo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма допомагає європейським компаніям імплементувати 
вимоги нового закону щодо захисту персональних даних. Для 
користувачів це можливість простого керування кукі на веб-сайті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77878  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демид Тарас Іванович, Тацакович Назарій Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Tesert" ("Тезерт")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обробки даних в процесі визначення 
технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації 
об'єктів в рамках неруйнівного контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77879  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Ксенія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Науково-організаційні засади в системі розвитку 
вітчизняної зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення свиней 
у 20-80-х роках ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юдіна К.Є. Науково-організаційні засади в системі 
розвитку вітчизняної зоотехнічної науки з проблем фізіології 
травлення свиней у 20-80-х роках ХХ століття [Текст] : монографія / 
К.Є. Юдіна ; ВДНЗУ "УМСА". - Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 
2017. - 102 с. 

 
Анотація   

У монографії проаналізовано та викладено діяльність науково-
дослідних установ України з розвитку фізіології травлення тварин та 
розвитку зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення тварин у 
навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77880  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлюдько Денис Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепрограми "Бар "В сухому залишку" ("В сухому залишку")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою програми є донесення до аудиторії глядачів важливих 
економічних новин в розважальній манері за участю бармена та 
клієнтів бару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77881  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрига Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Ночь маньяка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77882  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олег Михайлович, Водчиць Олександр Григорович, 

Добровольський Юзеф Броніславович, Іванов Володимир Львович, 
Пекуляк Роман Олександрович, Бойко Руслан Васильович, 
Семененко Лілія Миколаївна, Целіщев Ігор Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод коригування програм та планів розвитку 

Збройних Сил України шляхом розподілу обсягів фінансування та 
виконання заходів з урахуванням результатів оцінювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє обґрунтовано коригувати програми та плани розвитку 
будь-яких систем державного значення на основі оцінок ефективності 
виконання цих програм та планів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77883  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Сиротенко Анатолій 
Миколайович, Прима Андрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод оцінювання ефективності комплексного 
використання військових та невійськових сил та засобів в системі 
забезпечення воєнної безпеки України за критерієм економії ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дає змогу оцінювати якість управлінських рішень стосовно 
варіантів залучення військових та невійськових сил та засобів до 
протидії загрозам воєнної безпеки держави за критерієм відносної 
економії ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77884  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Витичак 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 "Мафия-Street Criminal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77885  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Тетяна Михайлівна, Сердцева Олена Анатоліївна, 
Карапетян Ольга Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Реанімаційна допомога новонародженим у 
пологовій залі" (для лікарів-неонатологів, педіатрів, акушерів-
гінекологів, анестезіологів)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник складено з окремих розділів, таких як аналіз 
перинатального анамнезу і прогнозування необхідності надання 
реанімаційної допомоги новонародженим у пологовій залі, надання 
початкової допомоги новонародженим різного терміну гестації, 
відновлення функції дихання у новонароджених і непрямий масаж 
серця, ларингоскопія та інтубація трахеї, використання 
медикаментозної терапії новонародженим у пологовій залі, 
нестандартні ситуації під час реанімації новонароджених, 
післяреанімаційна допомога та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77886  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для 

функціонування блоку головної сторінки сайту "Razomgo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування блока головної сторінки інтернет-
платформи. Містить основну інформацію про проект користувача 
інтернет-платформи, посилання на сторінку проекту, інформацію про 
стан фінансування проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77887  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарчук Світлана Іллівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поетична збірка "Про мене. Мною. У мені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77888  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

850 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Ніна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум із загальної психології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук Н.М. Практикум із загальної психології / 
Укл. Н.М. Атаманчук. - 2-е вид., випр. і доп. - Полтава : Видавництво 
"Сімон", 2017. - 183 с. 

 
Анотація   

У посібнику запропоновано задачі різного типу та комплекс методик з 
курсу "Психологія". Систематизовано матеріал та подано його 
відповідно до позицій сучасних методологічних підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77889  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Енергетика майбутнього..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі представлені нові технології в галузі енергетики, нові 
енергетичні пристрої, в тому числі й пристрої з невичерпним 
енергетичним ресурсом. Дані розробки основані повністю на патентах 
України на корисну модель № 117799, 117800, 116727, заявках на 
патент України а201410936, u201708145, а201800153, u2017 03117 та 
авторських працях періоду 2014-2017рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77890  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Яланська Світлана Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка 

 
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 "Розвиток творчості школярів у процесі 
вивчення шкільного курсу біології. Система "Дидактосервіс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гриньова М.В. Розвиток школярів у процесі вивчення 
шкільного курсу біології. Система "Дидактосервіс" : навч. посіб. /       
М.В. Гриньова, С.П. Яланська. - 2-е вид. випр., допов. - Полтава : 
ФОП Мирон І.А., 2017. - 546 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито психолого-педагогічні засоби розвитку 
творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології, 
підходи зарубіжних та вітчизняних учених до розвитку творчої 
особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77891  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить матеріал із розділів "Теорія будови органічних 
сполук", "Вуглеводні", "Оксигеновмісні органічні сполуки", 
"Нітрогеновмісні органічні сполуки", "Синтетичні 
високомолекулярні органічні сполуки і матеріали на їх основі", 
"Взаємоперетворення органічних речовин. Органічні сполуки в житті 
людини і суспільства", вправи, додатки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77892  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчар Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Політичні трансформації у 

Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Політичні трансформації у Радянському Союзі в 

період перебудови (1985-1991 рр.). - К.: Видавництво ТОВ "НВП 
"Інтерсервіс", 2011. - 228 с. 
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Анотація   
У книзі висвітлюється коло проблем, які характеризують політику 
перебудови в СРСР, систематизують діяльність останнього 
Генерального секретаря ЦК КПРС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77893  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Вікторія Іллівна (Вікторія Орешкевич)  
 
Повне ім'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 "Пиключение длиною в жизнь" ("Карьеристок в жены не 
берут")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про частину життя головної героїні від першої особи. Її 
роздуми стосовно взаємовідносин між чоловіком і жінкою та власне 
розуміння себе і своїх дій, спираючись лише на відчуття та 
відхиляючи будь-які стереотипи суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77894  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Коммерческий дизайн монеты "Молитва - RU"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз дизайну монети на російській мові серії "Молитва". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77895  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімчук Андрій Володимирович, Лічко Андрій Анатолійович  
 
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 "Роздуми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з ліричних пісень на різну тематику. В загальному 
збірка містить сім творів, у кожному з яких назва відповідає темі: 
"Формується особа", "Лінь", "Настрій", "Чого боїмося", "Спокій", 
"Старий", "Запитання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77896  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонов Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Windows 7  от А до Я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга для тих, хто починає вивчати роботу з ноутбуком, але вона 
цілком підійде і для вивчення роботи з комп'ютером. У книзі в 184-х 
темах доступно пояснено як працювати з ноутбуком, зокрема, 
детально розглянуто питання знайомства з Інтернетом, з різними 
програмами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77897  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
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 "Коммерческий дизайн монет "Молитва - CA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет для Канади на англійській та французькій 
мовах, серії "Молитва".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77898  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз "Коммерческий дизайн монеты "Молитва - AU"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз дизайну монети для Австралії на англійській мові серії 
"Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77899  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Світлана Михайлівна  
 
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 авторської телевізійної художньо-аналітичної програми 

"ПОРТРЕТ. Зінаїда Дехтярьова (1927-2004 рр.)" ("ПОРТРЕТ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сценарії описується розкриття  психології творчості митця, його 
методології,  почерку, виявлення  та аналіз  мистецького доробку 
майстра,  коментарі експертів,  фахівців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77900  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біда Назар Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Авторська розробка 

словесно-графічного та графічного позначень торгової марки 
"ЗАФРАЇРА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір у вигляді: пташка у капелюшку, розташована у середині ромба; 
пташка, розташована у середині ромба, із підписом ЗАФРАЇРА; 
пташка з капелюшком, розташована у середині ромба, з написом 
ЗАФРАЇРА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77901  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бешляга Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Психология руководителя" книга первая "Прорыв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якщо немає знань про те, як керувати людьми, але при цьому у 
менеджера висока впевненість в собі, то тоді ця самовпевненість - 
самообман, заснований на ілюзії уявлення себе таким собі месією, 
унікальним гуру, обдарованим від природи. У наш час навколо валом 
різноманітних матеріалів і не так-то просто знайти те, що потрібно. 
Доведеться витратити багато часу, щоб з цього величезного 
інформаційного потоку відібрати систему знань, яка буде головним 
активом успішного менеджера. У цій книзі я із задоволенням ділюся 
своїм активом знань, оскільки самореалізація - це одна із вищих форм 
мотивації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77902  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "НАПИШУ СОБІ В ЮНІСТЬ ЛИСТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тематика збірки - краса рідного краю, чарівної природи, лірика 
народних традицій, хвала сільського трударя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77903  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Молилась мама за меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку увійшли вірші про мрію про краще життя, вірші дитячої 
тематики, тема АТО, про тремтливе ставлення до матері, красу 
рідного краю, про любов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77904  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Всё начинается с любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші про любов до Батьківщини, матері, дітей, про красу природи 
рідного краю, про любов, сердечні переживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77905  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Я кохаю..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Вірші про ніжні почуття, духовні переживання, про шану до жінки, 
патріотична тема любові до Батьківщини, жартівливі мотиви.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77906  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Я - НЕ АНГЕЛ И НЕ БОГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші про дружбу, дитячі вірші, вірші про глибокі почуття любові до 
жінки, про бажання жити і творити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77907  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Если любишь - не делай больно "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі висвітлено тематику чорнобильської катастрофи, 
переживання потерпілих, героїзм ліквідаторів аварії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77908  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кармазіна Наталя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Построение брови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію про основи побудови брів. Ілюстрація і 
схема, описані у творі, дозволяють підібрати правильну, пропорційну 
форму брів з метою їх корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77909  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Євгеній Ігорович, Заєць Софія Юріївна, Піонтковський 
Юрій Костянтинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО Консалтинг" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BDO Tax and Accounting for Ukraine, version 
1.0.0.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма з управління бізнесом компаній, зокрема, що стосується 
ведення бухгалтерського та податкового обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77910  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Ніколаєв Іван Михайлович, 
Задонський Олександр Ілліч, Хряпкін Олександр Володимирович, 
Прохоров Валерій Павлович, Колісник Вікторія Іванівна, Ковшар 
Валентин Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційно-математична модель 
дослідження ефективності алгоритмів розпізнання джерел 
радіовипромінювання методом статистичних випробувань" 
("Розпізнавання - 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Імітаційно-математична модель дослідження алгоритмів розпізнавання 
джерел радіовипромінювання методом статистичних випробувань  
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"Розпізнавання - 1.0" є новим високоефективним засобом вибору 
алгоритмів розпізнавання бортових радіолокаторів і подальшого 
визначення типу носія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77911  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена 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)  "Українська жестова мова" навчальний посібник для 1 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91) : у двох 
частинах. Частина 2   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 1 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77912  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Школа розумного руху. 
Наскрізна навчальна програма з фізичного виховання для дітей і 
підлітків у системі дошкільної та початкової освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77913  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Технологія "ЛІДЕР". 
Основи конструювання уроку "Фізична культура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77914  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович  
 
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 "Бібліотека зображень рекламної 

кампанії ORION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77915  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович, Пшетоцька Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Пропозиція на 

отримання гранту Європейської Комісії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77916  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсаков Володимир Олексійович  
 
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 "Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник присвячений початковому оволодінню російським 
мовленням у 5 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням 
українською мовою. У ньому на комунікативному рівні відображена 
роль російської мови у громадському і культурному житті нашої 
країни, сучасному процесі міжкультурного спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77917  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холостенко Андрій Володимирович, Албул Сергій Володимирович, 
Горбаньов Ігор 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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації з використання вибухових речовин для запахової 
помітки речей при проведенні слідчих (розшукових) дій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває нові можливості виявлення доходів, отриманих 
злочинним шляхом, під час проведення контролю за вчиненням 
злочину у формі спеціального слідчого експерименту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77918  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одинченко Лариса Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 6 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 6 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77919  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Тетяна 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)  Літературний твір "Авторський тренінг 
"ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ "МОИ МАСКИ И РОЛИ", 
ГРУППОВОЙ ФОРМАТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінг призначений для роботи з чоловіками і жінками 14+. Тренінг 
розрахований на 2 дні і проходить в три етапи. Перший етап 
передбачає використання фото, які учасник приносить із собою. 
Другий етап проходить з використанням фото, зробленими фотографом 
на тренінгу. На третьому етапі відбувається робота з використанням 
фото клієнта, що відображають його ресурсний емоційний стан і 
застосовуються в методиці проектування свого нового образу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77920  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кауркіна Олена Петрівна (Олена Огневік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
навчального характеру, музичний твір з текстом, музичний твір без 
тексту, Складений твір, похідний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-методичний посібник "Авторский сборник обучения игре на 
фортепиано "От азов к мастерству"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний авторський збірник розрахований на викладачів дитячих 
музичних шкіл та дітей, які бажають навчатися грати на фортепіано. 
Також збірник розрахований на учнів середніх і старших класів 
ДМШ, які удосконалюють гру на фортепіано.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77921  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Суб'єкт-суб'єктні відносини в інноваційній педагогічній 

системі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто стосунки між студентом та викладачем в світі 
модернізації та інновації освіти. У нових технологіях висока 
ефективність навчального процесу з'являється на основі суб'єкт-
суб'єктних відносин. Описані основні вимоги до взаємин "викладач-
студент", що найбільш ефективно позначаються на процесі навчання 
та виховання студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77922  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наташа Солнцева (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Любовний роман "Любить женатого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головні герої твору - дівчина Наталія та її коханий Олег. Історія 
кохання, яке виявилося несправжнім. Твір призначений для 
дорослих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77923  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагірняк Володимир Миколайович, Шинкура Лариса Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Collection of problems on medical and biological Physics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник задач написаний англійською мовою для студентів-іноземців 
медичного вищого навчального закладу. Відповідно до програми 
навчальної дисципліни "медична і біологічна фізика" посібник 
поділений на дві частини. У першій моделюються фізичні процеси та 
робляться оцінки характеристик живих систем. У другій - розрахунки 
процесів, що мають місце у існуючих медичних приладах та 
устаткуванні, при проведенні обстежень та терапії пацієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77924  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкура Лариса Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Використання інтерактивних методів навчання  при 

викладанні основ біофізики та медичної апаратури студентам 
коледжу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті підкреслюється важливість використання інтерактивних 
методів навчання при викладанні дисципліни і пропонується 
використання саме одного із них - методу навчання у групах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77925  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмола Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Соціально-побутове орієнтування" підручник для 2 класу 

спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 2 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77926  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська мова" підручник для 4 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (Н 91)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 4 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77927  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська мова" підручник для 5 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (Н 90)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 5 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77928  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерсіянова Галина Миколаївна, Альонкіна Ніна Павлівна, Кравець 

Ніна Павлівна, Бондар 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)  "Трудове навчання. Швейна справа" підручник для 6 класу 

спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 6 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77929  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна 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)  "Літературне читання" підручник для 4 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 4 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77930  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Людмила Іванівна, Мартинюк Зоряна Степанівна, 
Грибань Галина Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 4 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (F 80) та учнів із F 81, R 48   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 4 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 80) та учнів із F 81, 
R 48. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77931  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глухова Світлана Валеріївна, Тороп Крістіна Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика і хімія в побуті" підручник для 7 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 7 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77932  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена 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)  "Українська жестова мова" навчальний посібник для 1 класу 

спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91) : у двох 
частинах. Частина 1   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 6 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77933  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена 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)  "Українська жестова мова" підручник для 1 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91) : у двох частинах. 
Частина 2   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 1 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77934  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена 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)  "Українська жестова мова" підручник для 1 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91) : у двох частинах. 
Частина 1   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 1 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90, Н 91).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77935  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
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" підручник для 2 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для 2 класу 
спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77936  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Тетяна Вікторівна, Олар Олена Іванівна, Федів Володимир 

Іванович, Галушко Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Історія впровадження лазерних технологій у медицину"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена основним історичним етапам розвитку лазерних 
технологій та їх впровадження у медицину на основі досягнень 
фізики. Розглянуто основні історичні етапи впровадження лазерних 
технологій у медицину та основні напрямки розвитку лазерної 
медицини і лазерів, які використовуються в офтальмології, 
косметології, хірургії, стоматології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77937  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Тетяна Вікторівна, Олар Олена 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 "Використання лазерного випромінювання в медицині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанню застосування лазерного випромінювання 
у медицині. Здійснено теоретичний і науковий аналіз лазерного 
випромінювання, розглянуто основні галузі медицини, де 
найактивніше застосовують лазери. Зроблені висновки щодо 
важливості вивчення фізики в медичній освіті на прикладі 
застосування лазерів у деяких напрямках медицини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77938  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Картини для вишивання 

Олени Перкій (третя частина)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка художніх творів - картин, методом, подібним 
до фотографічного. Розроблені як схеми для вишивання. Принцип 
розробки - промальовування зображень дрібними клітинками. В 
оригіналі представлені як кольоровий друк на тканині чи інших 
матеріалах або друк на папері у вигляді схематичних позначень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77939  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
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  Твір ужиткового мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Пошиті заготовки для 

вишивання великодніх іграшок (пасхальних яєць) Олени Перкій" 
("Пошиті великодні іграшки для вишивання Олени Перкій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблена колекція заготовок для вишивання великодніх 
іграшок (пасхальних яєць). Розроблені як схеми для вишивки бісером 
або ниткою. В оригіналі представлені як плоскі двосторонні пошиті 
іграшки яйцеподібної форми. З однієї сторони надрукована схема для 
вишивки, з іншої - фетр будь-якого кольору, натягнутий на пластикову 
основу, обшитий стрічкою по краях і прикрашений бантом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77940  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Персонажі до 

мультиплікаційних фільмів "Fox Family" для канала VexTrex"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77941  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка 
 
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 "Політичне сьогодення української мови: актуальний 

перифрастикон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степаненко М. Політичне сьогодення української 

мови : актуальний перифрастикон : монографія / Микола 
Степаненко. - Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. - 616 с. 

 
Анотація   

У монографії схарактеризовано найважливіші лексичні й лексико-
семантичні зміни в сучасній українській мові, спричинені дією 
екстралінгвальних чинників - Помаранчевою революцією та 
Революцією Гідності. З'ясовано, зокрема, новий семантичний обсяг 
слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно представлено 
неологізми, перифрази й перифрастичні ряди, що об'єктивують 
суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 2004-2016 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77942  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Руслана Григорівна, Степаненко Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                
В.Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в 
українській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Шрамко Р.Г. Ізофункційні парадигми в системі 
предикатів стану в українській мові : монографія / Р.Г. Шрамко,       
М.І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. - 
Полтава : ПП "Астрая", 2017. - 284 с. 

 
Анотація   

У дослідженні удосконалено схарактеризовано три-/двокомпонентні 
ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами ста-       
ну/стану-відношення суб'єкта сучасної української мови; випрацювано 
чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському 
мовознавстві; представлено семантичний діапазон предикатів зі 
значенням внутрішнього стану/стану-відношення носія української 
мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77943  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаламов Руслан Васильович, Носов Георгій Андрійович, Каліберда 
Микита Сергійович, Коміссаров Артем Володимирович  

 
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)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з 
біології для закладів загальної середньої освіти. У підручнику 
висвітлено основні досягнення сучасної загальної біології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77944  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінбаші Адел Аділ огли  
 
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 "SCS -
Sudden Control System. СВК - Система Внезапного Контроля. 
Методика обнаружения фрода в бонусных и дисконтных программах 
на предприятии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана система захисту від фроду (вид шахрайства в галузі 
інформаційних технологій) будь-яких накопичувальних бонусних 
систем, що застосовуються в будь-яких підприємствах, які надають 
товари або послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77945  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепеленко Анжеліка Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості адаптації та впровадження базових 
принципів ЄС в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі розглянуто сучасний стан та перспективи адаптації та 
імплементації базових принципів ЄС "acquis communautaire" в 
Україні. Досліджено особливості трансформації терміну в залежності 
від джерел та часу та виявлено причини виникнення непорозуміння у 
перекладі та трактуванні базових вимог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77946  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепеленко Анжеліка Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Облік та аудит: методичні 
вказівки до проведення лабораторних занять для студентів заочної 
форми навчання спеціальності 6.010104.30 Професійна освіта. 
Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано лабораторну роботу, спрямовану на 
акумуляцію теоретичних та практичних знань студентів та 
отримання практичних навичок роботи з прикладною програмою 
"1С:Бухгалтерія 8 для України" на базі системи учбова редакція 1.2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77947  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Наталя 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)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Учебно-методический материал по курсу "Терапевтические 
эфирные масла: основы практического применения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77948  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдай Павло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Естафета" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ESTAFETA Automotive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для зручного, швидкого і безпечного обміну 
інформацією між сторонами, які беруть участь в процесі перевезення 
транспортних засобів від виробника до кінцевого користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77949  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробчанський Володимир Олексійович, Шмуліч Вадим 
Костянтинович, Старусева Вікторія Вадимівна  

 
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 "Скринінг-опитувальник алергійної небезпеки дитини 
(опитувальник для батьків)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з 24 питань. Для оцінки результатів опитування 
використовуються ключ до скринінг-опитувальника. За кожну 
відповідь, яка співпала із "ключем", призначається 1 бал. Після цього 
оцінюють ступінь ризику виникнення алергічного захворювання та 
його залежність від певних чинників довкілля за шкалами.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77950  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробчанський Володимир Олексійович, Шмуліч Вадим 
Костянтинович, Старусева Вікторія Вадимівна  

 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Донозологічна діагностика алергічних станів дитини 
(скринінг-опитувальник для лікарів-педіатрів)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з 16 питань. За кожну відповідь "Так" 
призначається 1 бал. Ступінь виразності донозологічного алергічного 
стану визначається за наявності ознак алергічних аномалій 
конституції дитини у сукупності із певним колом зовнішніх ознак 
сенсибілітації її організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77951  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєва Єлизавета Олегівна  
 
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 відеоуроків "Искусство Растяжки с S-HUBme"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77952  
 
Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Віталій 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 "Минуле України в історичній науці УРСР 

післясталінської доби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яремчук Віталій. Минуле України в історичній науці 

УРСР післясталінської доби. - Острог : Вид-во Національного 
Університету "Острозька академія", 2009. - 526 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено українську радянську історіографію 
післясталінської доби в аспекті опрацювання історії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77953  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Віталій 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 "Призабуті постаті української історіографії ХХ 
століття: біоісторіографічні нариси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яремчук В. Призабуті постаті української 
історіографії ХХ століття : Біоісторіографічні нариси. - Острог : 
Національний університет "Острозька академія", 2002. - 165 с. 

 
Анотація   

У дослідженні висвітлено маловідомі сторінки життєвого шляху і 
наукової творчості знаних вчених-істориків України ХХ століття 
Костянтина Харламповича (1870-1932), Оникія Малиновського (1868-
1932), Лева Окіншева (1898-1980), Ярослава Кіся (1918-1986).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77954  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр Юрійович, 
Фокас Ольга Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронної взаємодії структурних 
підрозділів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою впровадження програми є автоматизація процесів підготовки 
та опрацювання внутрішніх та зовнішніх електронних документів із 
застосуванням електронного цифрового підпису для поступового 
переходу до безпаперового документообігу, відповідно до основних 
положень нормативно-правової бази України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77955  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петриченко Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
об'єднання "Стратег" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Комплексна інформаційно-аналітична система 
обліку, контролю та управління для організацій та підприємств 
КІАС24" ("КІАС24")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт є сучасною розподіленою комп'ютерною 
системою, призначенням якої є автоматизація процесів створення, 
обліку і обробки електронних документів в територіально 
розподілених установах, підприємствах та організаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77956  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чадюк Анатолій Володимирович  
 
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 "Комплекс програмних модулів для побудови 
та експлуатації систем електронного документообігу, електронної 
взаємодії та самоврядування Стратег.Смарт" ("Стратег.Смарт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт є централізованою інформаційно-аналітичною 
системою, що призначена для створення корпоративних 
інформаційних систем та розбудови єдиного інформаційного простору 
діяльності взаємодіючих між собою органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування обласного, міського та селищного рівня, 
установ та підприємств, їх територіально відокремлених структурних 
підрозділів та філій на основі комплексного застосування сучасних 
технологій електронного урядування та документообігу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77957  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Василь Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

878 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель консультативно-діагностичного центру на 
принципах державно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковій праці викладені методичні підходи до моделювання 
консультативно-діагностичного центру (КДЦ) на основі державно-
приватного партнерства (ДПП) та розкрито методику формування 
функціонально-організаційної моделі КДЦ на принципах ДПП та 
механізмів управління нею. Визначено адміністративно-правовий 
статус моделі, виявлені основні особливості її функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77958  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаламов Руслан Васильович  
 
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 "Положення про Міжнародну гру зі 
світової літератури "Sunflower"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладені правила, що регулюють механізм проведення гри, 
висвітлюють її етапи, соціальні, організаційні, фінансові стосунки 
суб'єктів гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77959  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорна Діана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Видеолекция "Арт-жакет с элементами в технике 
шибори" Авторский курс Дианы Нагорной"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відеолекція з валяння демонструє весь процес створення жакета з 
повсті з авторським дизайном та складається з таких частин:  
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лекала і шаблони, матеріали, розкладка, валяння, вирізання прийм та 
горловини, вишивання блискавками, обробка тасьмою, втачування 
рукава тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77960  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Віталій Миколайович  
 
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 "Настільна гра Family Pizza"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77961  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Іван 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 "Dominant investors"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Простий та зручний додаток, що об'єднує передові аналітичні 
інструменти та дозволяє професійно інвестувати. Аналізує понад       
7,5 тис. компаній на американських фондових біржах та криптовалютному 
ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77962  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Анатолій Валентинович, Меньшиков Олександр 
Геннадійович  

 
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 практичного характеру "Складові 
проведення аматорських турнірів або змагань по хокею з шайбою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77963  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "CELEBATARIAN ON VOCATION 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал: акрил, фарба Candy / acrylic, Candy color. Розмір: 60×60 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77964  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "CELEBATARIAN ON VOCATION 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал: акрил, фарба Candy / acrylic, Candy color. Розмір: 60×60 см. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77965  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

881 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "CELEBATARIAN ON VOCATION 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал: акрил, фарба Candy / acrylic, Candy color. Розмір: 60×60 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77966  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "CELEBATARIAN ON VOCATION 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал: акрил, фарба Candy / acrylic, Candy color. Розмір: 90×90 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77967  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "CELEBATARIAN ON VOCATION 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал: акрил, фарба Candy / acrylic, Candy color. Розмір: 90×90 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77968  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "CELEBATARIAN ON VOCATION 6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал: акрил, фарба Candy / acrylic, Candy color. Розмір: 60×60 см. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77969  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір створений для інтернету та телебачення "ВВС 
"Переплавка" ("Переплавка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77970  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пікман Анатолій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Юмористическая карта для жителей 
и гостей Одессы с дополнениями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77971  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Вознюк Наталія Миколаївна, 
Вербецька Катерина Юріївна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

883 

Повне ім'я або 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 "Екологічний стан басейнів річок екорегіону "Кавказ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М.О., Вознюк Н.М., Вербецька К.Ю. 
Екологічний стан басейнів річок екорегіону "Кавказ". Монографія. - 
Рівне : НУВГП, 2013. - 240 с. 

 
 
Анотація   

У монографії подано кількісну та якісну оцінку гідроморфологічних 
та фізико-хімічних параметрів екологічного стану басейнів річок 
екорегіону "Кавказ" за вимогами Водної Рамкової Директиви ЄС. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77972  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Вознюк 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)  Монографія "Екологічний стан української частини Єврорегіону 
"Буг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М.О., Вознюк Н.М. Екологічний стан 
української частини Єврорегіону "Буг". Монографія. - Рівне : НУВГП, 
2007. - 203 с. 

 
Анотація   

Проведено оцінку якості поверхневих вод басейну та проаналізовано 
відповідність їх різним видам водокористування. За отриманими 
даними проведено районування території, розроблено картосхеми 
басейну та запропоновано заходи з оптимізації екологічного 
моніторингу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77973  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Досвід формування готовності майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до використання технології дистанційного 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено практичний досвід формування готовності 
майбутніх учителів музичного мистецтва до використання технології 
дистанційного навчання, шляхом залучення студентів до розробки й 
оформлення персонального веб-ресурсу викладача, змісту 
дистанційного курсу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77974  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в 
Україні: огляд Internet-джерел"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проаналізовано стан розвитку дистанційного навчання 
сольфеджіо і теорії музики в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77975  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Hard-and-heavy: стильові прояви, особливості 
поширення та розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано історію розвитку важкого року, досліджено 
динаміку його стильових проявів, виявлено закономірності 
поширення в різних регіонах світу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77976  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Рок-музика: на шляху до концептуалізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено місце концептуальних альбомів в історії рок-
музики другої половини ХХ - початку ХХІ століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77977  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Семантика основних елементів музичного мовлення 

hard-and-heavy: педагогічний аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснений семантичний аналіз основних елементів 
музичного мовлення hard-and-heavy. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77978  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Національно-патріотичне виховання майбутніх 

вчителів музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних 
технологій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті накреслено шляхи впровадження мережевих і хмарних 
технологій у процес національно-патріотичного виховання майбутніх 
вчителів музичного мистецтва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77979  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Український кант як жанр "третього пласта": 

європейський історичний контекст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено особливості українського канту в широкому 
історичному контексті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77980  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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)  Рукопис статті "Національно-патріотичне виховання майбутніх 

учителів музичного мистецтва на заняттях з аналізу музичних творів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено можливості навчальної дисципліни "аналіз 
музичних творів" щодо національно-патріотичного виховання 
студентів-музикантів, висвітлено її роль у формуванні фахових 
компетентностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77981  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорук Тетяна Віталіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Політика сусідства Європейського Союзу у Східній 
Європі: модель інтеграції без членства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сидорук Т.В. Політика сусідства Європейського 
Союзу у Східній Європі : модель інтеграції без членства : монографія. -  
Львів : ПАІС, 2012. - 444 с. 

 
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ 
Європейської політики сусідства та практики її імплементації у 
країнах Східної Європи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77982  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Vikings 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77983  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Hymn For Nicholas"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77984  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Vikings 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77985  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Спрінг (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Домініка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга написана в унікальному форматі "книга-комунікація". Історія 
написана в прозовій формі, яка поєднана з поезією, а після - читачу 
запропоновано пройти тренінг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77986  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлагін Георгій Іванович, Шкарабура Микола Григорович, Кришталь 

Микола Андрійович, Тищенко Олександр Михайлович  
 
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 "Основи теорії розвитку і припинення горіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єлагін Г.І., Шкарабура М.Г., Кришталь М.А., 

Тищенко О.М. Основи теорії розвитку і припинення горіння 
(Скорочений курс). - Черкаси : ЧІПБ, 2001. - 448 с. 
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Анотація   
Посібник застосовується при підготовці курсантів та студентів вищих 
навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Пожежна 
безпека", а також при проведенні наукових досліджень з теорії 
розвитку та припинення горіння. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77987  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вікторевський (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)  Сценарій "Домик у моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комедійна історія про голову селищної ради, адвоката та керівника 
агрофірми розташованого біля моря селища міського типу, які, 
скориставшись від'їздом мешканки одного з будинків у престижному 
районі, починають оборудку з захоплення чужого житла. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77988  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Кіра Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Добро пожаловать в СЧАСТЬЕ. 

Психологический навигатор в прозе стихах и рисунках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета твору - допомогти нам побудувати надихаючі відносини з 
власним щастям. Щоб воно було не рідкісним гостем, що приходить з 
особливих приводів, коли обставнини нашого життя найбільш 
сприятливі, а надійним другом, який поруч в будь-які моменти, 
особливо коли все непросто. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77989  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHTRIKOVSKIY (псевдонім), NOVICKIY (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 "Толковый словарь жаргона 
правонарушителей (слова, устойчивые словосочетания и 
выражения)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить більше 25 тисяч мовних одиниць. Включає в себе 
"блатний жаргон", жаргони браконьєрів, контрабандистів, осіб, що 
зловживають спиртними напоями, повій, футбольних фанатів-
правопорушників, чорних археологів та інших. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77990  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Вембер Вікторія Павлівна, Барна Ольга 
Василівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інформатика" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми. 
Підручник складається з п'яти розділів, кожний з яких розбито на 
параграфи, у яких викладено теоретичний матеріал та практичні 
завдання, передбачені програмою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77991  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович, Піскарьова Ірина Олександрівна, Бурлака 
Олена Вікторівна  

 
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 "Вступ до історії" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику у цікавій і доступній формі подано матеріал про відлік 
часу в історії, джерела вивчення історії, історію України в пам'ятках 
та інші передбачені чинною програмою теми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77992  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник побудовано на засадах упровадження в навчальний процес 
технологій критичного мислення. Ілюстрований матеріал, а також 
узагальнюючі карти сприяють розвитку аналітичного та 
синтетичного мислення підлітків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  77993  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, 

Мельник Анжела Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 

10 класу загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник скеровано на формування інтересу до зарубіжної 
літератури, усвідомлення процесів входження української культурної 
ідентичності до світового процесу, а також вміння використовувати 
здобуті знання в різних життєвих ситуаціях. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77994  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакка Тамара Володимирівна, Марголіна Любов Валеріївна, 
Мелещенко 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 "Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спрямований на формування вільної, креативної 
особистості, виховання поваги до людської гідності й дотримання 
прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, 
справедливості, рівності, толерантності та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77995  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розкрито зміст курсу географії в 10 класі "Географія: 
регіони та країни" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77996  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Михайло Іванович, Колесник Тамара Всеволодівна, 
Мальований Юрій Іванович, Тарасенкова Ніна Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, 
рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник складається з шести розділів, об'єднаних у дві частини - 
алгебра та початки аналізу і геометря. Поданий на високому 
науковому рівні теоретичний матеріал супроводжують зразки 
розв'язання типових завдань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77997  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна, Дядечко Людмила Петрівна, 
Статівка Валентина Іванівна, Халабаджах Інна Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Російська мова та література (інтегрований курс, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти з навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Загальний курс підручника скеровано на формування цілісного 
сприйняття світу культури, що знаходить своє відображення на 
царині російської мови та літератури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77998  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, 
Мельник Анжела Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Зарубіжна література (профільний рівень)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник розроблено для потреб профільної школи. Увесь його зміст 
скеровано на формування особистості майбутнього науковця 
гуманітарного профілю, усвідомлення процесів входження 
української культурної ідентичності до світового процесу тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  77999  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Постельга Світлана Яківна, 
Сольоний Євгеній Євгенійович  

 
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 "Система обміну даними між електронними 
інформаційними ресурсами місцевого, регіонального та центрального 
рівнів у сфері соціального захисту населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це організована структура, призначена для 
зберігання інформації, даних і методів, за допомогою яких 
відбувається взаємодія з іншими програмно-апаратними 
комплексами. Дана задача реалізована у вигляді сервісу. Програма 
забезпечує інформаційний зв'язок між інформаційними ресурсами 
різних рівнів у сфері соціального захисту населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78000  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 
Кільдяєв Віталій Едуардович, Капко Антон Іванович, Шулаков 
Едуард Миколайович, Федорчук Руслан Борисович, Бойчук Ярослав 
Вікторович, Сольоний Євгеній Євгенійович, Щербак Надія Євгенівна  

 
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 "Система оперативного обміну даними з ПАТ 
"Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) на центральному 
рівні для виконання зарахування соціальних виплат та отримання 
результатів фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб" 
("Система обміну інформацією між Ощадбанком та Мінсоцполітики  
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                                                           для виконання зарахування соціальних виплат та отримання 
результатів фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує оперативність, якість та 
обґрунтованість процесів зарахування соціальної допомоги на поточні 
рахунки отримувачів та забезпечує інформаційний зв'язок між 
органами праці та соціального захисту населення та Ощадбанком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78001  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 

Кільдяєв Віталій Едуардович, Соломаха Тетяна Іванівна, 
Биструшкіна Світлана Вікторівна, Власова Наталія Олександрівна, 
Постельга Світлана Яківна, Сольоний Євгеній Євгенійович, Капко 
Антон Іванович, Хлань Людмила Вікторівна, Іванова Оксана 
Анатоліївна, 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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обміну даними на центральному 

рівні з Міністерством фінансів України для забезпечення верифікації 
соціальних виплат, пільг, субсидій, допомог та інших видів виплат" 
("Система обміну інформацією між Міністерством фінансів України 
та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації 
державних допомог")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує інформаційний обмін між Мінфіном України та 
Мінсоцполітики України шляхом надсилання електронних 
інформаційних повідомлень та забезпечує взаємодію з іншими 
програмно-апаратними комплексами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78002  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 

Кільдяєв Віталій Едуардович, Хлань Людмила Вікторівна, Іванова 
Оксана Анатоліївна, Власова Наталія Олександрівна, Постельга 
Світлана Яківна, Щербатюк Олександр Олександрович, Пасіченко 
Євгеній Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики 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 "Єдиний державний реєстр отримувачів 

житлових субсидій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Єдиний державний реєстр отримувачів 
житлових субсидій" - це організована структура, призначена для 
зберігання інформації: даних і методів, за допомогою яких 
відбувається взаємодія з іншими програмно-апаратними 
комплексами. Дана задача реалізована у вигляді веб-сервера у вигляді 
сервісу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78003  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 

Кільдяєв Віталій Едуардович, Капко Антон Іванович, Шулаков 
Едуард Миколайович, Федорчук Руслан Борисович, Бойчук Ярослав 
Вікторович, Сольоний Євгеній Євгенійович, Щербак Надія Євгенівна  

 
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 комп'ютерної програми 

"Система оперативного обміну даними з ПАТ "Державний ощадний 
банк України (Ощадбанк) на центральному рівні для виконання 
зарахування соціальних виплат та отримання результатів фізичної 
ідентифікації внутрішньо переміщених осіб" ("База даних системи 
обміну інформацією між Ощадбанком та Мінсоцполітики для  
виконання зарахування соціальних виплат та отримання результатів 
фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних забезпечує оперативність, якість та обґрунтованість 
процесів зарахування соціальної допомоги на поточні рахунки 
отримувачів. Дані зберігаються централізовано, обробка і збереження 
їх відбувається в режимі реального часу, таблиці нормалізовані, що 
включає зберігання повторюваних значень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78004  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 

Кільдяєв Віталій Едуардович, Щербатюк Олександр Олександрович, 
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                                                           Хлань Людмила Вікторівна, Пасіченко Євгеній Валентинович, 
Іванова Оксана Анатоліївна, Власова Наталія Олександрівна, 
Постельга Світлана Яківна  

 
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)  База даних "Електронна база даних комп'ютерної програми "Єдиний 

державний реєстр отримувачів житлових субсидій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних - це автоматизована система збирання, обліку, 
накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про 
фізичних осіб - отримувачів житлових субсидій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78005  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 

Кільдяєв Віталій Едуардович, Капко Антон Іванович, Хлань 
Людмила Вікторівна, Сольоний Євгеній Євгенійович, Іванова Оксана 
Анатоліївна, Власова Наталія Олександрівна, Шевчук Оксана 
Іванівна, Постельга Світлана Яківна, Соломаха Тетяна Іванівна, 
Захарчук Наталія Сергіївна, Биструшкіна Світлана 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 "Електронна база даних комп'ютерної програми 

"Система обміну даними на центральному рівні з Міністерством 
фінансів України для забезпечення верифікації соціальних виплат, 
пільг, субсидій, допомог та інших видів виплат" ("База даних системи 
обміну інформацією між Міністерством фінансів України та 
Міністерством соціальної політики України щодо верифікації 
державних допомог")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронна база даних є організованою структурою, призначеною для 
зберігання інформації, даних і методів, за допомогою яких 
відбувається взаємодія з іншими програмно-апаратними 
комплексами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78006  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 

Кільдяєв Віталій Едуардович, Капко Антон Іванович, Хлань 
Людмила Вікторівна, Федорчук Руслан Борисович, Іванова Оксана 
Анатоліївна, Власова Наталія Олександрівна, Щербак Надія 
Євгенівна, Постельга Світлана Яківна, Мостовенко Людмила 
Іванівна, Пасіченко Євгеній Валентинович, Биструшкіна Світлана 
Вікторівна, Давидова Марія Володимирівна, Колесник Сергій 
Васильович, Осколок Олена 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Електронна база даних класифікаторів, довідників 

інформаційних систем, які формують Центральне сховище даних 
Міністерства соціальної політики України (І черга)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронна база даних необхідна для забезпечення якості та 
оперативності надання статистично-аналітичної інформації, 
організації оперативного обміну даних з іншими інформаційними 
системами, оперативної взаємодії з інформаційними ресурсами 
попередньої реєстрації запитів громадян на адміністративні послуги. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78007  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
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  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Похідний твір "Панорамна карта "Острів Хортиця та околиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Панорамна карта з висоти пташиного польоту, яка містить 
зображення пам'яток архітектури, природи та культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78008  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулий Ігор Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій мініатюри "Ритуальщик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літній ритуальщик Давид Гадович хоче жити спокійно та заможно. У 
цьому йому допомагає його племінник Хейзик, який також працює в 
ритуальному бюро. Але з'являється дівчина Галя, яка вносить деяку 
нервозність у їх звичний побут. Ритуальщик має одні цілі, а Галя - інші. 
Намічається явний конфлікт двох світоглядів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78009  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ар Сантем (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Лавянский Алфавит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір спрямований на вивчення 49 букв (звуків) Лавянського 
алфавіту, кожна з яких має певну енергетичну вібрацію, колір, 
відображає конкретну ідеальну стихію тощо. Твір призначений для 
практичного застосування під час вивчення методик і програм 
Міжнародного Університету САТЕМ, школи Йога гуру Ар Сантема 
студентами, учнями, слухачами.  
 

  
 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 

 
 

900 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Ляшенко Ганна 
Вадимівна, Гураль Оксана Сергіївна, Павленко Геннадій Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна система оцінки якості надання 
послуг в муніципальному центрі послуг" ("ЕСОЯ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3674  
 

Дата реєстрації договору                             03.01.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 

Володимирович, Коваль Денис Миколайович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Гураль Оксана Сергіївна, Ляшенко Ганна Вадимівна, 
Голик Анна Валеріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КАІ-Документообіг"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3675  
 
Дата реєстрації договору                             03.01.2018 
 

Вид 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 підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 

Михайло Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 

Володимирівна, Голик Анна Валеріївна, Гураль Оксана Сергіївна, 
Коваленко Олександр Володимирович, Коваль Денис Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система К-MIS"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3676  
 
Дата реєстрації договору                             03.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Наталія 

Володимирівна, Коваль Денис Миколайович, Павленко Геннадій 
Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КАІ-ІСПИТ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3677  
 
Дата реєстрації договору                             03.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Євченко Станіслав Віталійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Поліція 102" для 
операційної системи Аndroid та iOS"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3678  
 
Дата реєстрації договору                             03.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Євченко Станіслав Віталійович - 
Громадська організація "Фонд Розвитку Маріуполя"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Конокотін Микита Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Meter Data Transfer System" ("MDTS") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3679  
 
Дата реєстрації договору                             03.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Конокотін Микита Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАЙКС КОМПАНІЯ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Матющенко Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку оплати 
проїзду "CloudBus"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3680  
 
Дата реєстрації договору                             04.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Матющенко Андрій Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КоДрайв"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондарев Євген Сергійович, Россол Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "The Multi-Purpose Software Platform for 
Development of Enterprise Accounting Systems"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3681  
 
Дата реєстрації договору                             05.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" - 
Компанія з обмеженою відповідальністю "КІЗІЛ ХОЛДІНГЗ 
ЛІМІТЕД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Віктор Валерійович, Філатов Максим Олександрович, 
Новодранов Антон Сергійович, Смірнов Дмітрий Анатолийович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оперативно-інформаційний комплекс" 
("ОІК D2") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3682  
 
Дата реєстрації договору                             09.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Смірнов Дмітрий Анатолийович, Новодранов Антон Сергійович, 

Філатов Максим Олександрович, Бойко Віктор Валерійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр 
"Енергозв'язок"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Домашлінець Юлія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль побудови звітів"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3683  
 
Дата реєстрації договору                             10.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Домашлінець Юлія Володимирівна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КІБЕРПОРТ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Голубєв Роман Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты моё солнце"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3684  
 
Дата реєстрації договору                             11.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Голубєв Роман Володимирович - Марюх Марина Валеріївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Генсеровський Едуард Валерійович, Бакай Віктор Анатолійович, 

Стельмах Олександр Григорович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для пристрою 
неінвазивного аналізу формули крові АМП"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3685  
 
Дата реєстрації договору                             11.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий 

комплекс "Біопромінь" - Біопромін Лімітед Ліабіліті Партнершіп 
(Biopromin Limited Liability Partnership)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Меньшиков Віталій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Сонячний промінь"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3686  
 
Дата реєстрації договору                             11.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Меньшиков Віталій Олександрович - Приватне підприємство 
"Дніпровець"  

  
 
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 "Фермерский Утес"/ 
"FarmCliff"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3687  
 
Дата реєстрації договору                             12.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'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")  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Войтюк Олексій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фінансовий брокер"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3688  
 
Дата реєстрації договору                             12.01.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична-особа підприємець Войтюк Олексій Вікторович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Таргет Фінанс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковалишин Дмитро Костянтинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок авторська розробка словесно-графічного позначення 
"Colibri"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3689  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ковалишин Дмитро Костянтинович - Вакуленко Ігор Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Макогончук Василь Сергійович, Лук'яненко Лук'ян Миколайович, 
Захаров Андрій Михайлович, Леньга Олег Володимирович, Литвин 
Анна Вікторівна, Вареник Андрій Ігорович, Вишневський Микита 
Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Система компьютерного моделирования 
установившихся режимов и устойчивости на базе ПО РОWER 
FACTORY (DIgSILENT)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, Складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3690  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 

Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макогончук Василь Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок втрат електроенергії в 
розподільних електричних мережах 6-10/0,4 кВ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3691  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'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  Бойчишин Степан Михайлович, Бортник Михайло В'ячеславович, 

Кошовий Євген Вікторович, Машичев Олексій Володимирович, 
Стріюк Ярослав Борисович, Ковальова Наталія Олександрівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Natify"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3692  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  АМОНІАЦ ОУ (Amoniac OU) - ЦЕССУМВЕА сп. з о.о. 
(СESSUMWARE sp. z o.o.)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович, Шевцов Олексій Максимович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "SHE'D EVER"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3693  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шевцов Олексій Максимович, Дудко Денис Юрійович - Сікоєва 
Марина Заурбеківна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "VZHENIYAK"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3694  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дудко Денис Юрійович - Сікоєва Марина Заурбеківна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "НАЧЕ НЕ ТАКІ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3695  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дудко Денис Юрійович - Сікоєва Марина Заурбеківна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "LYUBOV"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3696  
 

Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дудко Денис Юрійович - Сікоєва Марина Заурбеківна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Після "БУЛО"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3697  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дудко Денис Юрійович - Сікоєва Марина Заурбеківна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ТАМ, ДЕ БУЛО"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3698  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дудко Денис Юрійович - Сікоєва Марина Заурбеківна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Юрійович, Грибан Олександр Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "SAVE SKIN"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3699  
 
Дата реєстрації договору                             15.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Грибан Олександр Олександрович, Дудко Денис Юрійович - Сікоєва 
Марина Заурбеківна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 

Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Гураль Оксана 
Сергіївна, Хоменко Сергій Анатолійович, Кондратенко Олексій 
Олександрович, Голик Анна Валеріївна, Ляшенко Ганна Вадимівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AgroMINE"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3700  
 
Дата реєстрації договору                             16.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шульга Юрій Іванович, Салій Ігор В'ячеславович, Кружилко Олег 
Євгенійович, Назаренко Михайло Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронно-облікова 
система ведення обліку технологічного транспорту"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3701  
 
Дата реєстрації договору                             16.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 

Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Спіцин Олександр 
Васильович, Полевський Олександр Валерійович, Барановський 
Сергій Сергійович, Жабін Денис Валерійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок жорстких армувань 
вертикальних стволів шахт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3702  
 
Дата реєстрації договору                             16.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Барановський Сергій 
Сергійович, Гашицький Станіслав Анатолійович, Парфенюк Євген 
Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизованна система розрахунків для 
формування плану ліквідації аварій в шахтах"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3703  
 
Дата реєстрації договору                             16.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бархатов Артем Ігоревич, Курінний Максим Миколайович, 
Лукомський Ярослав Юрійович, Матюшин Юрій Андрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління контентом веб-
порталів, реєстрів та інформаційних систем"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3704  
 
Дата реєстрації договору                             17.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Матюшин Юрій Андрійович, Лукомський Ярослав Юрійович, 
Курінний Максим Миколайович, Бархатов Артем Ігоревич - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КІТСОФТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лесик Катерина Валентинівна, Миронюк Андрій Сергійович, 
Сергієва Надія Володимирівна, Кравчук Едвард Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм "Говори зі мною"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3705  
 
Дата реєстрації договору                             19.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравчук Едвард Вікторович, Сергієва Надія Володимирівна, 
Миронюк Андрій Сергійович, Лесик Катерина Валентинівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ 
ПРОДАКШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Кондратенко Олексій 
Олександрович, Явтушенко Євген Вікторович, Гашицький Станіслав 
Анатолійович, Бабкін Олексій Вікторович, Тронь Віталій 
Валерійович, Скляр Віталій Андрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "САПР систем газопосточання"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3706  
 
Дата реєстрації договору                             19.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Хоменко Сергій 
Анатолійович, Кондратенко Олексій Олександрович, Гашицький 
Станіслав Анатолійович, Барановський Сергій Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система (ГІС) К-MINE" 
("ГІС К-MINE") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3707  
 
Дата реєстрації договору                             19.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Хоменко Сергій Анатолійович, Ляшенко Анна 
Вадимівна, Гураль Оксана Сергіївна, Барановський Сергій 
Сергійович, Полєвський Олександр Валерійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система муніципальної 
бази даних"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3708  
 
Дата реєстрації договору                             19.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савченко Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн логотипа, этикеток, 
сайта и рекламных материалов "Viva Henna" ("Viva Henna") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3709  
 
Дата реєстрації договору                             19.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савченко Сергій Володимирович - Луценко Володимир 
Миколайович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Родцевич Тарас Федорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт Миколаївської обласної ради"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3710  
 
Дата реєстрації договору                             22.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Родцевич Тарас Федорович - Миколаївська обласна рада  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Владимирова Наталія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Коробка ChikChirik"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3711  
 
Дата реєстрації договору                             22.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Владимирова Наталія Володимирівна - Єрмакова Ксенія Вікторівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Владимирова Наталія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Коробка ChikChirik"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3712  
 
Дата реєстрації договору                              22.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Владимирова Наталія Володимирівна - Єрмакова Ксенія Вікторівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Перцова Анна Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Коробка ChikChirik"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3713  
 
Дата реєстрації договору                              23.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Владимирова Наталія Володимирівна - Єрмакова Ксенія Вікторівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Растворцев Дмитро Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Шрифт "Bazabet"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3714  
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Дата реєстрації договору                              24.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Растворцев Дмитро Дмитрович - Галицька Ірина Анатоліївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кудас Олена Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання якості медичних послуг"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3715  
 
Дата реєстрації договору                              24.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кудас Олена Сергіївна - Національний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шутов Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "lapplace.com" ("Веб-ресурс lapplace.com") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3716  
 
Дата реєстрації договору                              24.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шутов Андрій Юрійович - Орлов Дмитро Олегович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пітерева Олена Леонідівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Збірник 
програм тренінгів і семінарів компанії GEBS"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3717  
 
Дата реєстрації договору                              26.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пітерева Олена Леонідівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал Ед'юкейшн Бізнес Сістем"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Веременко Ірина Анатоліївна, Давиденко Костянтин Сергійович, 
Карпенко Анатолій Васильович, Кришталь Артем Олександрович, 
Медвідь Євген Петрович, Шулік Світлана Вікторівна, Янчук Артем 
В'ячеславович, Янчук Вячеслав Антонович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунково-інформаційний комплекс 
водопровідних мереж (РІКОМ)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3718  
 
Дата реєстрації договору                             26.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Янчук Вячеслав Антонович, Янчук Артем В'ячеславович, Шулік 

Світлана Вікторівна, Медвідь Євген Петрович, Кришталь Артем 
Олександрович, Карпенко Анатолій Васильович, Давиденко 
Костянтин Сергійович, Веременко Ірина Анатоліївна - Рибачук 
Лариса Юріївна, Михайленко Анатолій Григорович, Кащук Дмитро 
Анатолійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Флакс Владислав Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Атрибуция доходов интернет-
магазина на основе прохождения покупателем воронки заказа"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3719  
 
Дата реєстрації договору                              29.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Флакс Владислав Леонідович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Єкоммерс енівеа"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Висоцький Валерій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Омниканальная платформа онлайн-
обслуживания клиентов финансовых учреждений (система 
дистанционного обслуживания)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3720  
 
Дата реєстрації договору                              31.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Висоцький Валерій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФІНІК.ПРО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сологубов Петро Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "vcpserver.net.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3721  
 
Дата реєстрації договору                             31.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сологубов Петро Павлович - Приватне підприємство 
"Відеокомпроект"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лейбов Євген Володимирович, Готовкін Максим Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Медична 
інформаційна система "ГІППОКРАТ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3722  
 
Дата реєстрації договору                              31.01.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Готовкін Максим Олександрович, Лейбов Євген Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "МД СОФТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'янов Ігор Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технические условия "СЕПАРАТОРЫ 
ИМПЕЛЛЕРНЫЕ ИСМ (СЕПАРАТОРИ ІМПЕЛЕРНІ ІСМ)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3723  
 
Дата реєстрації договору                              01.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича 
компанія "АГРО-ВІГС" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АГРО-ВІГС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глушко Наталія Миколаївна, Тарасенко Ольга Петрівна, Назаренко 
Михайло Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "К-MIС"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3724  
 
Дата реєстрації договору                              01.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Голик Анна 
Валеріївна, Хоменко Сергій Анатолійович, Федорова Ірина 
Анатоліївна, Нестеренко Тетяна Петрівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система економічного 
моделювання родовищ для оцінки і переоцінки запасів корисних 
копалин "К-MINE: GeoExpert"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3725  
 
Дата реєстрації договору                              01.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 

Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Барановський Сергій 
Сергійович, Гашицький Станіслав Анатолійович, Жабін Денис 
Валерійович, Парфенюк Євген Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система розрахунку 
вентиляції шахт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3726  
 
Дата реєстрації договору                             01.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 

Володимирівна, Хоменко Сергій Анатолійович, Коваль Денис 
Миколайович, Ляшенко Анна Вадимівна, Голик Анна Валеріївна, 
Чалих Марина Вікторівна, Гураль Оксана Сергіївна, Коваленко 
Олександр Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління підприємством КАІ-
Підприємство" ("КСУП КАІ-Підприємство") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3727  
 
Дата реєстрації договору                              01.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'янов Ігор Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технические условия "Сепараторы 
импеллерные ИСМ (Сепаратори імпелерні ІСМ)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3728  
 
Дата реєстрації договору                              01.02.2018 
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Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича 
компанія "АГРО-ВІГС" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Харківський завод зерноочисного обладнання"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стоянова Ольга Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічно-художнє зображення "Національні традиції"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3729  
 
Дата реєстрації договору                              01.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "БРАВО СЕРВІС" - 
Чайка Ігор Юрійович, Семенченко Дмитро Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кардаш Олег Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
контролю "MicroGIS Tracker"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3730  
 
Дата реєстрації договору                              05.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кардаш Олег Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МікроГіс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сміхура Віталій Романович, Шургот Тарас Степанович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
моніторингу, диспетчеризації та управління автотранспортними 
підприємствами "MicroGIS Cloud"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3731  
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Дата реєстрації договору                             05.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шургот Тарас Степанович, Сміхура Віталій Романович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "МікроГіс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кардаш Олег Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Навігаційна 
система "MicroGIS Navigator"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3732  
 
Дата реєстрації договору                             05.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кардаш Олег Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МікроГіс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сміхура Віталій Романович, Кардаш Олег Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "MicroGIS 
Geoportal"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3733  
 
Дата реєстрації договору                              05.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кардаш Олег Іванович, Сміхура Віталій Романович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "МікроГіс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поважний Аркадій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Диверсант повстанської армії"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3734  
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Дата реєстрації договору                              08.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Поважний Аркадій Олександрович - Гур'єв Сергій Вячеславович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Задірака Валерій Костянтинович, Швідченко Інна Віталіївна, 
Нікітіна Ольга Юріївна, Кошкіна Наталія Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Звіт 
про науково-дослідну роботу розробка методів, алгоритмів і 
програмного забезпечення стенографічного аналізу та ефективних за 
швидкодією базових асиметричних криптографічних перетворень, 
шифр НДР "Циркон" та комп'ютерна програма "Програмне 
забезпечення (ZIRKON TEST QUALITY, ZIRKON MATLAB, 
LibMath" ("Циркон") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
комп'ютерна програма  

 

Номер реєстрації договору  3735  
 
Дата реєстрації договору                              09.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії 
наук України - Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Огонь Олексій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації "ТУРИСТИЧНА КАРТА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ" 
("ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3736  
 
Дата реєстрації договору                              13.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Огонь Олексій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЧОРНОБИЛЬ ТУР"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Погорєлов Сергій Володимирович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Співставлення даних"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3737  
 
Дата реєстрації договору                             13.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Погорєлов Сергій Володимирович - Комунальне підприємство 
"Харківський Дата Центр"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Козенко Максим Анатолійович, Луковкін Євген Олександрович, 

Гетманець Андрій Сергійович, Степанець Володимир Юрійович, 
Золотухін Веніамін Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм для системи інтернет-платежів 
"Fondy"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3738  
 
Дата реєстрації договору                             13.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛАЄНС-СЕРВІС" - В 

енд А Холдінг ГмбХ (V&A Holding GmbH)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Положишніков Євген Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Український формат"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3739  
 
Дата реєстрації договору                             13.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Положишніков Євген Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НОВИНИ 24 ГОДИНИ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савельєв Сергій Олександрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX BI SmartData"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3740  
 
Дата реєстрації договору                              14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савельєв Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Єкоммерс енівеа"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савельєв Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX BI Attribution"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3741  
 
Дата реєстрації договору                              14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савельєв Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Єкоммерс енівеа"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савельєв Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX BI Pipeline"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3742  
 
Дата реєстрації договору                             14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савельєв Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Єкоммерс енівеа"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гапон Юрій Віталійович, Шуста Тетяна Василівна, Мельник Ігор 
Львович, Бекіров Усеїн Різайович, Козаківська Ольга Анатоліївна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

924 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Сферичне шоу "Загроза з Космосу" 
("THREAT FROM SPACE") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3743  
 
Дата реєстрації договору                             14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Козаківська Ольга Анатоліївна, Бекіров Усеїн Ризайович, Мельник 

Ігор Львович, Шуста Тетяна Василівна, Гапон Юрій Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТНОЛАЙФ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гапон Юрій Віталійович, Шуста Тетяна Василівна, Мельник Ігор 

Львович, Бекіров Усеїн Різайович, Кучеренко Марина Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Сферичне шоу "Дивовижна подорож 

Сонячною Системою" ("SOLAR SYSTEM a wonderful journey") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3744  
 
Дата реєстрації договору                             14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кучеренко Марина Вікторівна, Бекіров Усеїн Різайович, Мельник 
Ігор Львович, Шуста Тетяна Василівна, Гапон Юрій Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТНОЛАЙФ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гапон Юрій Віталійович, Шуста Тетяна Василівна, Мельник Ігор 

Львович, Бекіров Усеїн Різайович, Козаківська Ольга Анатоліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Сферичне шоу "Скарби Всесвіту" 

("TREASURES of THE UNIVERSE") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3745  
 
Дата реєстрації договору                              14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Козаківська Ольга Анатоліївна, Бекіров Усеїн Різайович, Мельник 

Ігор Львович, Шуста Тетяна Василівна, Гапон Юрій Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТНОЛАЙФ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гапон Юрій Віталійович, Кутлахметов Максим Костянтинович, 
Козаківська Ольга Анатоліївна, Андріянов Олександр Альфредович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Сферичне шоу "Дивовижна планета" 
("Amazing Planet") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3746  
 
Дата реєстрації договору                             14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Андріянов Олександр Альфредович, Козаківська Ольга Анатоліївна, 
Кутлахметов Максим Костянтинович, Гапон Юрій Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТНОЛАЙФ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Назаренко Володимир Михайлович, Сметана Наталія 
Анатоліївна, Ляшенко Ганна Вадимівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система дослідження і 
моніторингу ґрунтів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3747  
 
Дата реєстрації договору                             14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 
Михайло Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сергєєв Євгеній Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Бизнес-план создания майнинговой фермы для "добычи" 
криптовалют"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3748  
 
Дата реєстрації договору                              14.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сергєєв Євгеній Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕПЛОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна, Кучмійов 
Андрій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія оцінки синхронізації процесів 
забезпечення екологічної безпеки інноваційної системи"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3749  
 
Дата реєстрації договору                              15.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кучмійов Андрій Володимирович, Домашенко Марина Дмитрівна, 
Школа Вікторія Юріївна - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Домашенко Марина Дмитрівна, Школа Вікторія Юріївна, Кучмійов 
Андрій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінки рівня екологічної 
безпеки як основи забезпечення енергоефективності національної 
економіки"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3750  
 
Дата реєстрації договору                              15.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кучмійов Андрій Володимирович, Школа Вікторія Юріївна, 
Домашенко Марина Дмитрівна - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Віктор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента "Player"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3751  
 
Дата реєстрації договору                              15.02.2018 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

927 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Павленко Віктор Вікторович - Дочірнє підприємство "РТМ 
ДІДЖИТАЛ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Робототехніка 2.0" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3752  
 
Дата реєстрації договору                             15.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій до курсу 
"Робототехніка 2.0" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3753  
 
Дата реєстрації договору                             15.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гришин Артем Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для 
практичних робіт "Робототехніка 2.0" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3754  
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Дата реєстрації договору                             15.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна, Соловйова Марина Олегівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сікора Любомир Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка орденів "Бойківський хрест" Кредитної спілки "Бойківщина" 
("Бойківський хрест") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір, 
Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3755  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сікора Любомир Миколайович - Кредитна спілка "Бойківщина"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Здравствуй"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3756  
 
Дата реєстрації договору                              19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мельник Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Офліян Катерина Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кружи меня"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3757  
 
Дата реєстрації договору                              19.02.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Офліян Катерина Олегівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лорен Дмітрій Аркадьєвіч (Лорен Дмитрий Аркадьевич)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Воспитывать"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3758  
 
Дата реєстрації договору                              19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лорен Дмітрій Аркадьєвіч - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Карташов Єфім Сергєєвіч (Карташев Ефим Сергеевич)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Все, что было"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3759  
 
Дата реєстрації договору                              19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Карташов Єфім Сергєєвіч - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макєєв Микола Сергійович, Лобода Світлана Сергіївна, Гєрасімовіч 
Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита Сергеевна)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "И его, и её"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3760  
 
Дата реєстрації договору                              19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна, Лобода Світлана Сергіївна, 
Макєєв Микола Сергійович - 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 "Армагеддон"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3761  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'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  Ляшенко Анастасія Вячеславівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Серые тучи"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3762  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ляшенко Анастасія Вячеславівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеботаєв Ігор Володимирович (Игорь Майский), Клиса Антон 
Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мальчик"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3763  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Клиса Антон Сергійович, Чеботаєв Ігор Володимирович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеботаєв Ігор Володимирович (Игорь Майский), Овсяников Максим 
Павлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ах, девочка!"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3764  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Овсяников Максим Павлович, Чеботаєв Ігор Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлов Кірілл Сєргєєвіч (Павлов Кирилл Сергеевич)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Отпустила"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3765  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Павлов Кірілл Сєргєєвіч - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлов Кірілл Сєргєєвіч (Павлов Кирилл Сергеевич)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не твоя"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3766  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Павлов Кірілл Сєргєєвіч - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Это мой стиль"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3767  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "После тебя"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3768  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "С Новым годом"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3769  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я тебя придумала сама"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3770  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Шоссе в никуда"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3771  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Цунами"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3772  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович), Букарєв 

Ніколай Владіміровіч (Букарев Николай Владимирович)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Останемся друзьями"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3773  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Букарєв Ніколай Владіміровіч, Фролов Андрєй Вікторовіч - 
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 "Кареглазка"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3774  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'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  Іванов Артем Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Закат"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3775  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іванов Артем Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Артем Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мало-Мало"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3776  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іванов Артем Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Артем Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Парень"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3777  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іванов Артем Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Артем Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прочно"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3778  
 

Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іванов Артем Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Артем Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кто я"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Номер реєстрації договору  3779  
 
Дата реєстрації договору                             19.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іванов Артем Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Татарников Олексій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система голосових нарад, 
оповіщення та оперативно-технологічного зв'язку CBT.CONF версія 
"LEGION" ("CBT.CONF версія "LEGION") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  3780  
 
Дата реєстрації договору                             20.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Татарников Олексій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КСВТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролов Андрєй Вікторовіч (Фролов Андрей Викторович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Романтики"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3781  
 
Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фролов Андрєй Вікторовіч - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей "Винаходи людства" для 5-6 років"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
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Номер реєстрації договору  3782  
 
Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гаврилов Артем Дмитрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврилов Артем Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей курсу "Світ навколо" для 4-5 років"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3783  
 
Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гаврилов Артем Дмитрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Світ навколо" для 4-5 років"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3784  
 
Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей курсу "Перші відкриття" для 3-4 років"  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

938 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3785  
 
Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Винаходи людства" для 5-6 років"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3786  
 
Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Комплект презентацій курсу "Перші 
відкриття" для 3-4 років"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3787  
 

Дата реєстрації договору                             21.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пітюков Олексій Олександрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма та дизайн сайту "Петро і Мазепа"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3788  
 
Дата реєстрації договору                             23.02.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пітюков Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Петро і Мазепа медіа"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бисага Володимир Юрійович, Борисенко Віктор Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СТРАБІС ВЕБ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3789  
 
Дата реєстрації договору                             26.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  БАФФЕРСТОУН ЛІМІТЕД (BUFFERSTONE LIMITED) - Бисага 
Володимир Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бисага Володимир Юрійович, Борисенко Віктор Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СТРАБІС КРЕДО"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3790  
 
Дата реєстрації договору                             26.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  БАФФЕРСТОУН ЛІМІТЕД (BUFFERSTONE LIMITED) - Бисага 
Володимир Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лєзіна Вікторія Миколаївна, Чорна Ксенія Сергіївна, Слісаренко 
Ольга Вікторівна, Міронова Олександра Василівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис до аудіовізуального твору - телевізійного багатосерійного 
фільму під умовною назвою "Школа"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3791  
 
Дата реєстрації договору                             26.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Міронова Олександра Василівна, Слісаренко Ольга Вікторівна, 
Чорна Ксенія Сергіївна, Лєзіна Вікторія Миколаївна - Іноземне 
підприємство "1+1 Продакшн"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лєзіна Вікторія Миколаївна, Чорна Ксенія Сергіївна, Слісаренко 
Ольга Вікторівна, Міронова Олександра Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій 1 серії до аудіовізуального твору - телевізійного 
багатосерійного фільму під робочою назвою "Школа"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3792  
 
Дата реєстрації договору                             26.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Міронова Олександра Василівна, Слісаренко Ольга Вікторівна, 
Чорна Ксенія Сергіївна, Лєзіна Вікторія Миколаївна - Іноземне 
підприємство "1+1 Продакшн"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кучмар Дмитро Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Засідання інтелектуального клубу 
"Квіз Чіз"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3793  
 
Дата реєстрації договору                             27.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кучмар Дмитро Михайлович - Громадська організація "ЛІГА 
ЖИТТЯ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шапарєв Олексій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис під умовною назвою "Фантом" (англійською 

мовою"FANTOM"; робоча назва "Лица") до аудіовізуального твору - 
телевізійного багатосерійного фільму  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3794  
 
Дата реєстрації договору                             27.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Шапарєв Олексій Юрійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГРАВІС-КІНО"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору   Астраханцев Дмитро (Dmytro Astrakhantsev)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "AdLock Mobile 

Protection" в електронному вигляді (AdLock for Android)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3795  
 

Дата реєстрації договору                              27.02.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору   Астраханцев Дмитро - Компанія "Ханкупер с.р.о."  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козік Алла Миколаївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 

курсу "Захоплююча математика" 1 рівень"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація, Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3796  
 
Дата реєстрації договору                             01.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Козік Алла Миколаївна - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козік Алла Миколаївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Захоплююча математика" 2 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, Складений твір  

 
Номер реєстрації договору  3797  
 
Дата реєстрації договору                             01.03.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Козік Алла Миколаївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козік Алла Миколаївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для 
практичних робіт "Захоплююча математика" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, Складений твір  

 
Номер реєстрації договору  3798  
 
Дата реєстрації договору                             01.03.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Козік Алла Миколаївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козік Алла Миколаївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для 
практичних робіт "Захоплююча математика" 2 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, Складений твір  

 
Номер реєстрації договору  3799  
 
Дата реєстрації договору                             01.03.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Козік Алла Миколаївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шумілович Тетяна Вікторівна, Дзюбецька Олена Ігоріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The STAR"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3800  
 
Дата реєстрації договору                             02.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дзюбецька Олена Ігоріївна, Шумілович Тетяна Вікторівна - Аш 
Світлана Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соседко Сергій Юрійович, Настенко Максим Іванович, Цепушел 
Андрій Геннадійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ERP ODOO SOLUTIONS v1.0" ("ERP ODOO 
SOLUTIONS") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3801  
 
Дата реєстрації договору                             03.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Цепушел Андрій Геннадійович, Настенко Максим Іванович, Соседко 
Сергій Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальнісстю "ТРИ 
ЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'янченко Віктор Пилипович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система управления 
дорожным движением "КОМКОН-АСУДД" ("КОМКОН-АСУДД") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3802  
 
Дата реєстрації договору                             03.03.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "СИСТЕМА СЕРВІС" - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМКОН ТРАФІК"  
  
 
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 "Golden Valley"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3803  
 
Дата реєстрації договору                             03.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'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  Івченко Євгеній Германович, Петренко Євгеній Олександрович, 
Романчук Ростислав Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Пайова участь"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3804  
 
Дата реєстрації договору                             03.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Романчук Ростислав Олександрович, Петренко Євгеній 

Олександрович, Івченко Євгеній Германович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Голота Олександр Юрійович, Дорофєєв Дмитро Олексійович, Князєв 

Дмитро Анатолійович, Олефіренко Олексій Вадимович, Червінко 
Михайло Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Облік адрес"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3805  
 
Дата реєстрації договору                             03.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Червінко Михайло Сергійович, Олефіренко Олексій Вадимович, 
Князєв Дмитро Анатолійович, Дорофєєв Дмитро Олексійович, Голота 
Олександр Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордас Володимир Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Патріотична вишкіл-гра "Козак-
Квест"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3806  
 
Дата реєстрації договору                             05.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мордас Володимир Васильович - Громадська спілка "Центр 
національно-патріотичного виховання"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордас Володимир Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Молодіжна акція "Київські кручі"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3807  
 
Дата реєстрації договору                             05.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мордас Володимир Васильович - Громадська спілка "Центр 
національно-патріотичного виховання"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мальцев Ігор Станіславович, Слов'янський Євген Федорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Веб додаток і 
мобільний додаток для автоматизації бізнес процесів Engager"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3808  
 
Дата реєстрації договору                             06.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ХААБ МЕДІА 
ТЕХНОЛОДЖІ ПАРТНЕР" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна, Близнюк Віта Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Комплект презентацій курсу 
"Підготовка до школи" 2 частина"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3809  
 

Дата реєстрації договору                             06.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Близнюк Віта Юріївна, Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для 
практичних робіт "Підготовка до школи" 2 частина"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3810  
 
Дата реєстрації договору                             06.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна, Близнюк Віта Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Комплект презентацій курсу 
"Підготовка до школи" 1 частина"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3811  
 
Дата реєстрації договору                             06.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Близнюк Віта Юріївна, Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для 
практичних робіт "Підготовка до школи" 1 частина"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3812  
 
Дата реєстрації договору                             06.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козій Алла Степанівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Реанімаційний пакет реформ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3813  
 
Дата реєстрації договору                             13.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Козій Алла Степанівна - Козій Дар'я Олександрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Кузьмін Валерій Юрійович, 
Кузьмінський Іван Володимирович, Максименко Максим 
Анатолійович, Федосєєва Ольга Вікторівна, Губенко Інна Яківна, 
Цимбалюк Галина Юріївна, Бондаренко Ганна Володимирівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

948 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Домедична допомога. Травма (алгоритми та 
маніпуляції)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3814  
 
Дата реєстрації договору                             13.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бондаренко Ганна Володимирівна, Цимбалюк Галина Юріївна, 
Губенко Інна Яківна, Федосєєва Ольга Вікторівна, Максименко 
Максим Анатолійович, Кузьмінський Іван Володимирович, Кузьмін 
Валерій Юрійович, Крилюк Віталій Омелянович - Всеукраїнська 
громадська організація "Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) 
та екстреної медичної допомоги"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каменєв Дмитро Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунку 
споживання"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3815  
 
Дата реєстрації договору                             13.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каменєв Дмитро Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українські оптичні системи"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алєксєєв Любомир Володимирович (IWA.expert)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток "SUPPORT.UA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3816  
 
Дата реєстрації договору                             13.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Алєксєєв Любомир Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "САППОРТ.УА"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Берчіян Давид Армаїсович, Кочуров Сергій Сергійович, Долгошапко 

Данило Дмитрович, Регеда Валерій Олександрович, Жданова Ксенія 
Євгенівна, Васильєв Володимир Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HARD STEEL"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3817  
 
Дата реєстрації договору                             14.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Васильєв Володимир Вікторович, Жданова Ксенія Євгенівна, Регеда 

Валерій Олександрович, Долгошапко Данило Дмитрович, Кочуров 
Сергій Сергійович, Берчіян Давид Армаїсович - Нургалієв Рустем, 
Кузнецов Сергій, Лурьє Геннадій, Гайдук Олексій Сергійович, Салін 
Сергій Вікторович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козак Вадим Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ГоуГоу" ("GoGo")"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3818  
 
Дата реєстрації договору                             14.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Козак Вадим Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГоуГоу Кеб"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ілюшина Єлизавета Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс моніторингу функціонального 
стану каво-машин"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3819  
 
Дата реєстрації договору                             14.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "Сайком" - Компанія Kaffit Overseas OU  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Добронравін Юрій Володимирович, Жемейцев Сергій Геннадійович, 

Прудніков Олександр Євгенович, Тоцький Ігор Олександрович, 
Шеверницький Володимир Володимирович, Сперанський Максим 
Андрійович, Єлінський Антон Олександрович, Бондаренко Олег 
Олександрович, Морозова Дарія Денисівна, Довбня Олександр 
Миколайович, Шишко Антон Миколайович, Діброва Євген 
Вікторович, Турський Стефан Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Кропива" ("ПК 
"Кропива") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3820  
 
Дата реєстрації договору                             15.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Добронравін Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське Бюро "Логіка"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович, Уварова 
Вікторія Сергіївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо на двоих"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3821  
 
Дата реєстрації договору                             15.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коломієць Дар'я Юріївна, Твердун Кирило Вікторович, Петрик 
Вікторія Сергіївна - Годунова Інна Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Твердун Кирило Вікторович, Уварова Вікторія Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "What about you"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3822  
 
Дата реєстрації договору                             15.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

951 

Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Уварова Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович - Годунова 
Інна Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Твердун Кирило Вікторович, Петрик Вікторія Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Птицы"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3823  
 
Дата реєстрації договору                             15.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Петрик Вікторія Сергіївна, Твердун Кирило Вікторович - Годунова 
Інна Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Насібова Руслана Акіфовна (Лана Тіграна)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я и Ты"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3824  
 
Дата реєстрації договору                             15.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Насібова Руслана Акіфовна - Юков Віталій Олегович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Кузьмін Валерій Юрійович, 
Кузьмінський Іван Володимирович, Максименко Максим 
Анатолійович, Федосєєва Ольга Вікторівна, Губенко Інна Яківна, 
Цимбалюк Галина Юріївна, Бондаренко Ганна Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір науково-практичного характеру в галузі медицини 
під назвою "Домедична допомога. Серцево-легенева реанімація 
(алгоритми та маніпуляції)". Методичний посібник"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3825  
 
Дата реєстрації договору                             19.03.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Бондаренко Ганна Володимирівна, Цимбалюк Галина Юріївна, 

Губенко Інна Яківна, Федосєєва Ольга Вікторівна, Максименко 
Максим Анатолійович, Кузьмінський Іван Володимирович, Кузьмін 
Валерій Юрійович, Крилюк Віталій Омелянович - Всеукраїнська 
громадська організація "Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) 
та екстреної медичної допомоги"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шнайдер Костянтин Аркадійович, Давидов Анатолій Миколайович, 
Бородай Олег Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій надання послуги "PLS 
HELP"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3826  
 
Дата реєстрації договору                             19.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бородай Олег Миколайович, Давидов Анатолій Миколайович, 
Шнайдер Костянтин Аркадійович - Дочірнє підприємство "ССМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Холоденко Наталія Володимирівна, Богдан Олександра Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танець моїх крил"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3827  
 

Дата реєстрації договору                             19.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Богдан Олександра Миколаївна, Холоденко Наталія Володимирівна - 
Холоденко Наталія Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шовгенюк Михайло Васильович, Ковальський Богдан Михайлович, 
Семенів Марія Рудольфівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ICaS-Color Synthesis-3.0" ("ICaS-Color 
Synthesis-3.0") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3828  
 
Дата реєстрації договору                             19.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Семенів Марія Рудольфівна, Ковальський Богдан Михайлович, 
Шовгенюк Михайло Васильович - Інститут фізики конденсованих 
систем Національної академії наук України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурлака Олександр Валерійович, Кухтін Сергій Вікторович, Ляпін 
Кирило Олександрович, Осадчий Євгеній Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Пам'ятки архітектури"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3829  
 
Дата реєстрації договору                             21.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Осадчий Євгеній Сергійович, Ляпін Кирило Олександрович, Кухтін 
Сергій Вікторович, Бурлака Олександр Валерійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурлака Олександр Валерійович, Звягінцев Олексій Геннадійович, 
Ляпін Кирило Олександрович, Осадчий Євгеній Сергійович, Сенчук 
Віталій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Комунальне майно"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3830  
 
Дата реєстрації договору                             21.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сенчук Віталій Анатолійович, Осадчий Євгеній Сергійович, Ляпін 
Кирило Олександрович, Звягінцев Олексій Геннадійович, Бурлака 
Олександр Валерійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ґалкін Алєксєй Алєксандровіч (Галкин Алексей Александрович)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "Patee. Recipes 
Premium" в електронному вигляді" ("Patee. Recipes Premium") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3831  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ґалкін Алєксєй Алєксандровіч (Галкин Алексей Александрович) - 
Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "ДЛ РЄШЄНІЯ І 
ТЄХНОЛОГІІ" (Общество с ограниченной ответственностью "ДЛ 
РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Деримедвідь Ігор Віталійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агнеса" у кванті"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3832  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бенедь Дмитро Олександрович - Щербина Агнессія Петрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жмудь Сергій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "iPOST server"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3833  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жмудь Сергій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙПОСТ ПРОГРЕС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Плющев Максим Олегович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Android додаток iPOST" ("iPOST") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3834  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Плющев Максим Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙПОСТ ПРОГРЕС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жмудь Сергій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт ipost.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  3835  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жмудь Сергій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙПОСТ ПРОГРЕС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Плющев Максим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Android додаток iPOST WORK" ("iPOST 
WORK") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3836  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Плющев Максим Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙПОСТ ПРОГРЕС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарченко Світлана Миколаївна, Прибитько Олег Валерійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Робочий проект "Башта Н = 40 м"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3837  
 
Дата реєстрації договору                             22.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кондратюк Сергій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальність "Технозв'язок"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лейбов Євген Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "УКРАЇНСЬКА 
СЛУЖБА СПАСІННЯ" ("УСС") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3838  
 
Дата реєстрації договору                             23.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лейбов Євген Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
СЕРВІС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соколов Олексій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web  система "Програма підбору і 
замовлення автокомпонентів "OSP (Omega Selection Program)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3839  
 
Дата реєстрації договору                             26.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" - 
БРАНДОФФ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (BRANDOFF CONSULTING 
LIMITED)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трофименко Павло Євгенович, Латін Сергій Петрович, Стрілець 
Валерій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунки під час вибору та підготовки 
закритої вогневої позиції артилерійських підрозділів (Android)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3840  
 
Дата реєстрації договору                             26.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стрілець Валерій Анатолійович, Латін Сергій Петрович, Трофименко 
Павло Євгенович - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трофименко Павло Євгенович, Латін Сергій Петрович, Ляпа Микола 
Миколайович, Мисенко Володимир Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Запис стрільби командира артилерійської 
гармати"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3841  
 
Дата реєстрації договору                             26.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мисенко Володимир Володимирович, Ляпа Микола Миколайович, 
Латін Сергій Петрович, Трофименко Павло Євгенович - Сумський 
державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макеєв Василь Ілліч, Латін Сергій Петрович, Ляпа Микола 
Миколайович, Стрілець Валерій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунки серединних відхилень розривів 
снарядів (мін) для складання таблиць стрільби"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3842  
 
Дата реєстрації договору                             26.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

958 

Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стрілець Валерій Анатолійович, Ляпа Микола Миколайович, Латін 
Сергій Петрович, Макеєв Василь Ілліч - Сумський державний 
університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Верлінська Анастасія Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепція заходу - Міжнародного фестивалю 
актуальної анімації та медіа-мистецтва "LINOLEUM"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3843  
 
Дата реєстрації договору                              27.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Верлінська Анастасія Олегівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ДИСТРИБУШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Диба Михайло Іванович, Конопатська Лариса Василівна, Гойванюк 
Марина Петрівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Модернізація системи банківського регулювання та 
нагляду в глобальному середовищі"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3844  
 
Дата реєстрації договору                             28.03.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повнеім'я фізичної(их)  або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гойванюк Марина Петрівна, Конопатська Лариса Василівна, Диба 
Михайло Іванович - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 
Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво          
№ 1/2003 від 
08.07.2003 
 

Всеукраїнське об'єднання 
суб'єктів авторських і 
суміжних прав "Оберіг"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів               
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 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 
Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 
організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 6/УО 
від 02.04.2009 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний альянс" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання фонограм, відеограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та зафік-
сованих у них виконань шляхом їх: 
публічного сповіщення, в ефір; 
публічного сповіщення, по проводах (че-
рез кабель) відповідно до постанови 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 

75867, 75988, 76142, 76762, 76999, 77000, 77036, 77247, 77254, 77375, 77513, 
77723 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

75912, 76141, 76174, 76369, 77014, 77265, 77563, 77689, 77794, 78003, 78005, 
78006 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

75769, 76616, 76816, 77161, 77406, 77452, 77505, 77834 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

75885 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

75699, 75700, 75708, 75714, 75738, 75772, 75802, 75806, 75823, 75836, 75837, 
75843, 75884, 75886, 75891, 75892, 75895, 75915, 75917, 75968, 75969, 75970, 
75973, 75974, 75976, 75977, 75978, 75982, 75995, 76017, 76069, 76080, 76096, 
76097, 76104, 76105, 76124, 76129, 76134, 76136, 76151, 76154, 76155, 76159, 
76160, 76168, 76171, 76192, 76198, 76228, 76229, 76230, 76233, 76272, 76279, 
76300, 76301, 76302, 76303, 76304, 76305, 76306, 76307, 76308, 76329, 76332, 
76340, 76342, 76371, 76375, 76379, 76380, 76383, 76384, 76385, 76397, 76449, 
76453, 76461, 76484, 76486, 76487, 76489, 76497, 76502, 76526, 76549, 76551, 
76561, 76564, 76570, 76571, 76572, 76577, 76579, 76580, 76589, 76590, 76609, 
76622, 76649, 76651, 76665, 76674, 76678, 76679, 76724, 76746, 76768, 76797, 
76799, 76800, 76801, 76827, 76839, 76841, 76848, 76854, 76856, 76863, 76885, 
76909, 76912, 76914, 76921, 76956, 76982, 76986, 76989, 76993, 76995, 77001, 
77002, 77003, 77025, 77155, 77156, 77174, 77242, 77251, 77252, 77253, 77269, 
77271, 77274, 77282, 77288, 77302, 77335, 77369, 77403, 77404, 77413, 77433, 
77434, 77448, 77449, 77709, 77718, 77759, 77777, 77782, 77790, 77792, 77803, 
77815, 77816, 77820, 77821, 77831, 77844, 77908, 77912, 77913, 77915, 77920, 
77943, 77986, 77988, 78009 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

75683, 75691, 75764, 75777, 75780, 75783, 75785, 75794, 75796, 75839, 75841, 
75855, 75856, 75861, 75863, 75868, 75869, 75870, 75876, 75887, 75898, 75904, 
75910, 75913, 75918, 75919, 75946, 75964, 76006, 76007, 76025, 76026, 76027, 
76035, 76042, 76070, 76093, 76098, 76101, 76102, 76119, 76122, 76135, 76143, 
76144, 76145, 76191, 76256, 76266, 76268, 76290, 76321, 76323, 76325, 76337, 
76339, 76347, 76348, 76349, 76352, 76361, 76364, 76378, 76381, 76390, 76402, 
76405, 76443, 76445, 76446, 76478, 76479, 76488, 76500, 76513, 76527, 76528, 
76529, 76538, 76539, 76540, 76541, 76546, 76547, 76559, 76636, 76663, 76673, 
76675, 76676, 76677, 76680, 76681, 76683, 76708, 76716, 76723, 76731, 76753, 
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76777, 76781, 76782, 76783, 76789, 76790, 76791, 76808, 76809, 76823, 76826, 
76850, 76859, 76866, 76877, 76900, 76904, 76905, 76906, 76940, 76941, 76942, 
76960, 77011, 77013, 77023, 77024, 77043, 77066, 77089, 77095, 77105, 77123, 
77126, 77127, 77128, 77129, 77130, 77131, 77132, 77133, 77134, 77135, 77136, 
77137, 77138, 77139, 77140, 77141, 77147, 77148, 77163, 77167, 77172, 77178, 
77184, 77194, 77195, 77207, 77208, 77228, 77233, 77234, 77235, 77236, 77243, 
77260, 77268, 77277, 77278, 77279, 77297, 77300, 77303, 77334, 77337, 77339, 
77340, 77341, 77342, 77343, 77344, 77345, 77346, 77347, 77348, 77349, 77350, 
77351, 77352, 77353, 77354, 77355, 77356, 77357, 77358, 77359, 77360, 77361, 
77362, 77363, 77368, 77401, 77405, 77422, 77423, 77424, 77425, 77443, 77455, 
77482, 77488, 77508, 77509, 77510, 77511, 77512, 77559, 77582, 77583, 77584, 
77585, 77589, 77590, 77593, 77594, 77595, 77605, 77612, 77613, 77620, 77622, 
77624, 77626, 77630, 77636, 77658, 77667, 77678, 77688, 77707, 77719, 77721, 
77722, 77734, 77745, 77750, 77757, 77760, 77776, 77778, 77779, 77780, 77781, 
77783, 77784, 77785, 77786, 77802, 77817, 77818, 77819, 77867, 77868, 77869, 
77870, 77871, 77874, 77877, 77878, 77884, 77886, 77909, 77910, 77948, 77954, 
77955, 77956, 77961, 77999, 78000, 78001, 78002, 78004 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

76015, 76200, 76275, 76276, 76577, 76579, 76580, 76609, 76616, 76674, 76797, 
76827, 77078, 77634, 77769, 77772 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

75718, 75806, 75823, 75852, 76556, 77006, 77161, 77406 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

75705, 75706, 75714, 75766, 75767, 75773, 75775, 75786, 75802, 75821, 75837, 
75843, 75850, 75852, 75858, 75860, 75879, 75881, 75884, 75890, 75895, 75896, 
75957, 75965, 75983, 75990, 75996, 75998, 75999, 76000, 76001, 76002, 76005, 
76012, 76013, 76014, 76016, 76021, 76032, 76033, 76034, 76036, 76037, 76040, 
76041, 76068, 76071, 76079, 76081, 76086, 76095, 76097, 76104, 76105, 76149, 
76151, 76152, 76153, 76154, 76159, 76160, 76170, 76171, 76175, 76176, 76177, 
76180, 76188, 76190, 76192, 76220, 76233, 76234, 76246, 76250, 76251, 76267, 
76269, 76273, 76279, 76294, 76296, 76297, 76298, 76314, 76335, 76342, 76357, 
76359, 76363, 76367, 76370, 76383, 76397, 76400, 76429, 76449, 76457, 76461, 
76463, 76464, 76465, 76466, 76467, 76468, 76469, 76471, 76472, 76473, 76474, 
76475, 76476, 76477, 76482, 76484, 76502, 76516, 76526, 76545, 76554, 76555, 
76556, 76558, 76560, 76561, 76565, 76576, 76577, 76579, 76580, 76609, 76615, 
76634, 76640, 76645, 76646, 76647, 76649, 76679, 76692, 76705, 76706, 76709, 
76714, 76737, 76742, 76744, 76745, 76750, 76758, 76759, 76760, 76763, 76768, 
76770, 76792, 76796, 76797, 76798, 76799, 76800, 76801, 76806, 76817, 76827, 
76839, 76852, 76862, 76863, 76865, 76872, 76879, 76885, 76894, 76897, 76899, 
76911, 76913, 76914, 76915, 76917, 76918, 76951, 76959, 76989, 77004, 77005, 
77015, 77025, 77027, 77032, 77035, 77037, 77042, 77046, 77054, 77056, 77059, 
77062, 77087, 77090, 77103, 77153, 77154, 77162, 77164, 77165, 77166, 77168, 
77169, 77185, 77186, 77187, 77188, 77232, 77238, 77239, 77242, 77245, 77249, 
77250, 77255, 77257, 77258, 77259, 77263, 77283, 77302, 77317, 77318, 77324, 
77329, 77335, 77367, 77409, 77414, 77420, 77421, 77436, 77450, 77481, 77495, 
77496, 77497, 77498, 77499, 77500, 77501, 77502, 77503, 77504, 77507, 77516, 
77546, 77547, 77548, 77549, 77550, 77551, 77552, 77555, 77566, 77567, 77568, 
77586, 77592, 77601, 77614, 77619, 77625, 77644, 77650, 77653, 77657, 77661, 
77662, 77663, 77664, 77665, 77666, 77668, 77686, 77697, 77708, 77709, 77715, 
77716, 77717, 77730, 77740, 77756, 77766, 77770, 77774, 77795, 77803, 77831, 
77835, 77860, 77861, 77866, 77872, 77873, 77887, 77893, 77896, 77901, 77902, 
77903, 77904, 77905, 77906, 77907, 77908, 77912, 77913, 77915, 77919, 77960, 
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77973, 77974, 77975, 77976, 77977, 77978, 77979, 77980, 77985, 77988, 77989, 
78009 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

75824, 75825, 75826, 75827, 75828, 76099, 76508, 76641 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

75712, 75797, 75810, 75849, 76028, 76031, 76315, 76338, 76356, 76360, 76428, 
76480, 76510, 76511, 76512, 76626, 76648, 76710, 76740, 76771, 76802, 76828, 
76829, 76830, 76880, 76908, 76934, 76954, 76955, 76991, 77091, 77107, 77108, 
77109, 77110, 77117, 77256, 77273, 77296, 77326, 77332, 77432, 77440, 77521, 
77527, 77528, 77529, 77530, 77531, 77532, 77533, 77534, 77535, 77536, 77537, 
77538, 77539, 77540, 77541, 77606, 77642, 77680, 77746, 77768, 77807, 77920, 
77985 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

75836, 76008, 76376, 76642, 76691, 76697, 76699, 76719, 76752, 76757, 76926, 
76950, 77070, 77124, 77240, 77338, 77519, 77638, 77712, 77858, 77922 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

77248 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

75779, 75813, 75817, 75818, 76017, 76044, 76082, 76107, 76108, 76123, 76228, 
76229, 76230, 76253, 76280, 76281, 76282, 76283, 76284, 76285, 76286, 76287, 
76300, 76301, 76302, 76303, 76304, 76305, 76306, 76307, 76308, 76311, 76312, 
76313, 76340, 76354, 76372, 76374, 76391, 76392, 76483, 76617, 76707, 76726, 
76748, 76749, 76805, 76822, 76871, 76996, 76997, 77016, 77017, 77018, 77019, 
77020, 77021, 77022, 77052, 77053, 77106, 77125, 77160, 77173, 77177, 77304, 
77305, 77306, 77435, 77493, 77494, 77569, 77623, 77651, 77681, 77713, 77747, 
77748, 77755, 77773, 77793, 77805, 77821, 77822, 77823, 77824, 77825, 77826, 
77827, 77828, 77829, 77836, 77837, 77838, 77839, 77840, 77841, 77842, 77843, 
77844, 77846, 77891, 77911, 77916, 77917, 77918, 77920, 77925, 77926, 77927, 
77928, 77929, 77930, 77931, 77932, 77933, 77934, 77935, 77943, 77990, 77991, 
77992, 77993, 77994, 77995, 77996, 77997, 77998 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

76611, 77191, 77192, 77402, 77656 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

76738 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

75708, 75872, 75873, 75883, 75886, 75897, 76069, 76222, 76271, 76329, 76358, 
76393, 76411, 76497, 76550, 76581, 76712, 76746, 76747, 76896, 76912, 76924, 
76925, 76927, 76933, 76939, 76945, 77055, 77076, 77114, 77115, 77116, 77179, 
77180, 77181, 77603, 77789, 77821 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

75857, 76764, 76869, 76870, 77578, 77579, 77820 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

75749, 75750, 75751, 75752, 75753, 75754, 75756, 75759, 75760, 75761, 75762, 
77591 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

75989, 76038, 76134, 76136, 76270, 76621, 76622, 76639, 76685, 76695, 76923, 
77155, 77156, 77159, 77570, 77571, 77572, 77573, 77574, 77575, 77790, 77791, 
77792, 77889, 77944 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

75684, 75685, 75687, 75689, 75690, 75692, 75693, 75699, 75700, 75703, 75704, 
75709, 75715, 75717, 75721, 75722, 75723, 75724, 75726, 75727, 75728, 75729, 
75730, 75731, 75732, 75733, 75734, 75735, 75736, 75737, 75738, 75741, 75742, 
75743, 75744, 75745, 75770, 75771, 75772, 75776, 75778, 75784, 75787, 75788, 
75789, 75790, 75791, 75792, 75793, 75795, 75798, 75804, 75807, 75808, 75809, 
75811, 75812, 75822, 75830, 75831, 75832, 75833, 75834, 75835, 75838, 75840, 
75842, 75845, 75846, 75847, 75853, 75866, 75871, 75874, 75875, 75877, 75880, 
75882, 75893, 75894, 75903, 75905, 75911, 75914, 75915, 75916, 75917, 75920, 
75921, 75922, 75923, 75924, 75925, 75926, 75927, 75928, 75930, 75931, 75932, 
75933, 75934, 75935, 75936, 75937, 75938, 75939, 75940, 75941, 75942, 75943, 
75944, 75945, 75947, 75948, 75950, 75954, 75955, 75956, 75963, 75966, 75967, 
75968, 75969, 75970, 75971, 75972, 75973, 75974, 75975, 75976, 75977, 75978, 
75979, 75980, 75981, 75982, 75991, 75992, 75993, 75994, 76009, 76010, 76011, 
76018, 76019, 76024, 76030, 76043, 76046, 76047, 76048, 76051, 76052, 76067, 
76072, 76073, 76074, 76075, 76076, 76077, 76078, 76080, 76083, 76084, 76085, 
76087, 76091, 76092, 76094, 76096, 76103, 76106, 76117, 76118, 76120, 76121, 
76124, 76129, 76133, 76140, 76155, 76193, 76198, 76214, 76215, 76216, 76217, 
76218, 76219, 76223, 76224, 76225, 76226, 76248, 76249, 76254, 76277, 76309, 
76317, 76318, 76319, 76326, 76327, 76328, 76330, 76332, 76341, 76343, 76344, 
76345, 76351, 76362, 76365, 76373, 76377, 76379, 76380, 76382, 76384, 76385, 
76386, 76387, 76388, 76389, 76394, 76395, 76396, 76398, 76403, 76404, 76406, 
76408, 76409, 76410, 76412, 76414, 76433, 76450, 76451, 76453, 76454, 76459, 
76462, 76470, 76481, 76485, 76486, 76487, 76489, 76490, 76491, 76501, 76520, 
76530, 76531, 76532, 76533, 76534, 76535, 76536, 76537, 76548, 76549, 76551, 
76553, 76566, 76567, 76568, 76569, 76570, 76571, 76572, 76583, 76584, 76585, 
76586, 76587, 76588, 76589, 76590, 76591, 76592, 76593, 76594, 76595, 76596, 
76597, 76598, 76599, 76600, 76601, 76602, 76603, 76604, 76605, 76606, 76607, 
76608, 76616, 76618, 76619, 76620, 76624, 76625, 76632, 76633, 76635, 76637, 
76643, 76644, 76650, 76651, 76666, 76667, 76668, 76669, 76682, 76684, 76686, 
76687, 76689, 76690, 76693, 76694, 76696, 76698, 76702, 76703, 76704, 76713, 
76715, 76720, 76721, 76722, 76724, 76730, 76732, 76734, 76741, 76743, 76751, 
76754, 76755, 76756, 76765, 76766, 76767, 76769, 76779, 76788, 76804, 76810, 
76811, 76813, 76814, 76818, 76819, 76824, 76825, 76837, 76838, 76840, 76841, 
76842, 76848, 76851, 76854, 76855, 76856, 76861, 76867, 76868, 76884, 76886, 
76888, 76889, 76890, 76891, 76892, 76893, 76895, 76916, 76919, 76920, 76921, 
76922, 76928, 76943, 76944, 76956, 76958, 76966, 76967, 76968, 76969, 76970, 
76971, 76972, 76973, 76974, 76975, 76976, 76977, 76978, 76979, 76980, 76981, 
76982, 76983, 76984, 76985, 76986, 76987, 76988, 76993, 76994, 76995, 77001, 
77002, 77003, 77026, 77029, 77031, 77038, 77041, 77045, 77047, 77048, 77049, 
77051, 77060, 77061, 77063, 77064, 77065, 77067, 77077, 77085, 77086, 77088, 
77093, 77094, 77096, 77097, 77098, 77099, 77100, 77101, 77102, 77104, 77118, 
77119, 77120, 77121, 77122, 77142, 77143, 77144, 77145, 77146, 77149, 77150, 
77151, 77157, 77158, 77171, 77173, 77176, 77189, 77190, 77210, 77212, 77213, 
77214, 77215, 77216, 77217, 77218, 77219, 77220, 77221, 77222, 77223, 77224, 
77225, 77226, 77237, 77246, 77251, 77252, 77253, 77262, 77266, 77267, 77269, 
77270, 77271, 77272, 77274, 77276, 77282, 77284, 77285, 77286, 77287, 77288, 
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77289, 77290, 77298, 77299, 77301, 77316, 77320, 77321, 77325, 77330, 77331, 
77333, 77364, 77365, 77366, 77369, 77370, 77372, 77373, 77381, 77383, 77403, 
77404, 77413, 77416, 77418, 77419, 77426, 77427, 77428, 77429, 77430, 77431, 
77433, 77434, 77448, 77449, 77456, 77457, 77458, 77459, 77471, 77472, 77473, 
77474, 77475, 77476, 77477, 77478, 77479, 77480, 77485, 77489, 77490, 77491, 
77492, 77523, 77524, 77554, 77556, 77558, 77561, 77562, 77564, 77565, 77580, 
77581, 77587, 77588, 77596, 77597, 77598, 77599, 77604, 77615, 77617, 77618, 
77629, 77631, 77635, 77639, 77645, 77646, 77647, 77648, 77649, 77654, 77659, 
77660, 77669, 77670, 77671, 77672, 77673, 77674, 77675, 77676, 77684, 77685, 
77687, 77698, 77699, 77700, 77701, 77702, 77703, 77704, 77705, 77706, 77718, 
77724, 77725, 77732, 77733, 77736, 77737, 77738, 77739, 77742, 77743, 77744, 
77749, 77751, 77752, 77753, 77754, 77758, 77759, 77762, 77763, 77764, 77782, 
77787, 77801, 77815, 77816, 77830, 77847, 77848, 77849, 77850, 77851, 77863, 
77875, 77876, 77879, 77882, 77883, 77885, 77888, 77890, 77892, 77921, 77923, 
77924, 77936, 77937, 77941, 77942, 77945, 77946, 77947, 77949, 77950, 77952, 
77953, 77957, 77971, 77972, 77981, 77986 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

75713, 75820, 75844, 75865, 76172, 76227, 76272, 76288, 76353, 76563, 76582, 
76664, 76665, 76807, 76873, 76909, 76910, 77033, 77034, 77092, 77211, 77281, 
77371, 77517, 77628, 77633, 77741, 77771, 77787, 77801, 77809, 77810, 77864, 
77865, 77958, 77962 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

76100, 77652 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

75803, 75805, 76371, 77328 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

75711, 75781, 75848, 76272, 76612, 76613, 76614, 76688, 77621, 77731 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

75746, 75747, 75748, 76163, 76164, 76165, 76166, 76167, 76295, 76299, 76399, 
76493, 76494, 76495, 76496, 76498, 76499, 76631, 76780, 76875, 76876, 76961, 
76962, 76963, 76964, 76965, 77012, 77075, 77182, 77183, 77319, 77327, 77602, 
77655, 77679, 77714, 77726, 77727, 77728, 77729 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

75985, 75986, 75987, 76350, 76509, 76637, 77518 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

75710, 75859, 75888, 76029, 76128, 76150, 76346, 76355, 76456, 76772, 76773, 
76774, 76775, 76784, 76878, 77009, 77111, 77170, 77227, 77280, 77412, 77525, 
77775, 77832, 77987 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

75888, 76029, 76346, 76456, 76736, 76784, 77058, 77111, 77382, 77616, 77775, 
77777, 77804, 77832, 77880, 77899, 77969, 77987 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

75707, 75862, 75864, 76045, 76137, 76173, 76315, 76460, 76552, 76638, 76803, 
76812, 76832, 76833, 76834, 76907, 76949, 77264, 77374, 77377, 77379, 77407, 
77408, 77417, 77441, 77447, 77557, 77677, 77812, 77813, 77814, 77852, 77853, 
77854, 77855, 77856, 77857, 77859, 77920, 77982, 77983, 77984 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

75686, 75702, 75719, 75720, 75739, 75740, 75765, 75768, 75774, 75799, 75800, 
75801, 75814, 75815, 75816, 75819, 75851, 75862, 75864, 75885, 75889, 75899, 
75900, 75901, 75902, 75906, 75907, 75908, 75909, 76022, 76023, 76045, 76109, 
76110, 76111, 76112, 76113, 76114, 76115, 76116, 76125, 76126, 76127, 76131, 
76132, 76146, 76147, 76148, 76162, 76178, 76179, 76189, 76194, 76195, 76196, 
76197, 76247, 76257, 76258, 76259, 76260, 76261, 76262, 76263, 76264, 76265, 
76274, 76278, 76289, 76291, 76292, 76293, 76315, 76316, 76320, 76322, 76324, 
76331, 76333, 76334, 76336, 76368, 76383, 76407, 76413, 76415, 76416, 76417, 
76418, 76419, 76420, 76421, 76422, 76423, 76424, 76425, 76426, 76434, 76435, 
76436, 76437, 76438, 76439, 76440, 76441, 76442, 76455, 76514, 76515, 76517, 
76518, 76519, 76521, 76522, 76523, 76524, 76525, 76542, 76543, 76544, 76557, 
76610, 76623, 76627, 76628, 76629, 76630, 76652, 76653, 76654, 76655, 76656, 
76657, 76658, 76659, 76660, 76661, 76662, 76701, 76710, 76711, 76717, 76718, 
76735, 76785, 76786, 76787, 76793, 76794, 76795, 76798, 76799, 76800, 76801, 
76802, 76831, 76835, 76836, 76843, 76844, 76845, 76846, 76847, 76864, 76881, 
76929, 76930, 76931, 76932, 76935, 76936, 76937, 76938, 76947, 76949, 76952, 
76953, 76957, 77028, 77039, 77040, 77044, 77050, 77068, 77069, 77071, 77072, 
77073, 77291, 77292, 77293, 77294, 77295, 77308, 77309, 77310, 77311, 77312, 
77313, 77314, 77315, 77322, 77336, 77376, 77378, 77380, 77384, 77385, 77386, 
77387, 77388, 77389, 77390, 77391, 77392, 77393, 77394, 77395, 77396, 77397, 
77398, 77399, 77400, 77410, 77411, 77415, 77438, 77439, 77442, 77444, 77445, 
77446, 77453, 77454, 77483, 77484, 77486, 77506, 77514, 77520, 77526, 77542, 
77543, 77544, 77545, 77560, 77607, 77608, 77609, 77610, 77611, 77637, 77677, 
77690, 77693, 77694, 77695, 77696, 77710, 77711, 77735, 77761, 77765, 77767, 
77806, 77808, 77811, 77895, 77920 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Обробка фольклору, придатна для сценічного показу 

75961 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

План 

76616, 77079, 77080, 77081, 77082, 77083, 77084, 77161, 77406 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

76700, 77175, 77640, 77641, 77881 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

75701, 75839, 75877, 75915, 75959, 75984, 76220, 76221, 76381, 76411, 76431, 
76432, 76444, 76998, 77030, 77658, 77677, 77700, 77920, 77938, 78007 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

75696, 75697, 75698, 75725, 75769, 75782, 75797, 75806, 75810, 75823, 75849, 
75854, 75862, 75864, 75891, 75892, 75949, 75951, 75952, 75953, 75957, 75958, 
75959, 75962, 75988, 76003, 76004, 76009, 76015, 76028, 76039, 76049, 76054, 
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76062, 76069, 76078, 76097, 76099, 76130, 76154, 76159, 76160, 76162, 76169, 
76170, 76171, 76188, 76189, 76192, 76220, 76221, 76233, 76251, 76252, 76254, 
76275, 76278, 76279, 76288, 76314, 76315, 76316, 76360, 76366, 76371, 76383, 
76397, 76400, 76401, 76413, 76427, 76447, 76448, 76452, 76460, 76461, 76480, 
76503, 76504, 76505, 76506, 76507, 76508, 76551, 76552, 76557, 76562, 76564, 
76573, 76574, 76575, 76616, 76638, 76674, 76678, 76679, 76701, 76710, 76711, 
76719, 76725, 76733, 76737, 76739, 76740, 76746, 76798, 76815, 76820, 76821, 
76857, 76858, 76860, 76883, 76898, 76901, 76902, 76903, 76907, 76908, 76911, 
76913, 76918, 76934, 76947, 76948, 76949, 76957, 76989, 76990, 76991, 76996, 
76997, 77004, 77006, 77010, 77025, 77030, 77032, 77050, 77054, 77057, 77069, 
77115, 77152, 77153, 77162, 77164, 77165, 77166, 77168, 77169, 77174, 77188, 
77231, 77232, 77244, 77247, 77256, 77264, 77273, 77275, 77296, 77301, 77307, 
77320, 77321, 77323, 77326, 77332, 77406, 77414, 77432, 77487, 77495, 77505, 
77516, 77521, 77522, 77553, 77568, 77576, 77577, 77600, 77628, 77629, 77632, 
77635, 77640, 77668, 77720, 77735, 77746, 77768, 77772, 77774, 77776, 77797, 
77800, 77803, 77821, 77831, 77833, 77834, 77862, 77872, 77895, 77897, 77900, 
77902, 77903, 77904, 77905, 77906, 77907, 77914, 77920, 77938, 77939, 77940, 
77951, 77960, 77988 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

75688, 76255, 76310, 77515, 77627 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

75694, 75695, 75696, 75697, 75698, 75716, 75743, 75782, 75829, 75878, 75929, 
75949, 75951, 75952, 75959, 75960, 75997, 76003, 76004, 76011, 76020, 76049, 
76050, 76051, 76052, 76053, 76099, 76138, 76139, 76156, 76157, 76158, 76161, 
76169, 76181, 76182, 76183, 76184, 76185, 76186, 76187, 76192, 76199, 76201, 
76202, 76203, 76204, 76205, 76206, 76207, 76208, 76209, 76210, 76211, 76212, 
76213, 76231, 76232, 76235, 76236, 76237, 76238, 76239, 76240, 76241, 76242, 
76243, 76244, 76245, 76252, 76335, 76341, 76396, 76400, 76401, 76427, 76430, 
76452, 76492, 76573, 76574, 76575, 76670, 76671, 76672, 76678, 76679, 76725, 
76727, 76728, 76729, 76737, 76739, 76761, 76776, 76778, 76815, 76853, 76857, 
76858, 76874, 76882, 76887, 76896, 76898, 76902, 76903, 76948, 76990, 76992, 
76996, 76997, 77010, 77074, 77112, 77113, 77193, 77196, 77197, 77198, 77199, 
77200, 77201, 77202, 77203, 77204, 77205, 77206, 77229, 77230, 77231, 77244, 
77283, 77437, 77451, 77460, 77461, 77462, 77463, 77464, 77465, 77466, 77467, 
77468, 77469, 77470, 77487, 77522, 77553, 77668, 77682, 77683, 77691, 77692, 
77771, 77774, 77776, 77788, 77796, 77797, 77798, 77799, 77833, 77862, 77894, 
77897, 77898, 77900, 77938, 77940, 77960, 77963, 77964, 77965, 77966, 77967, 
77968, 77970 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

75958, 76055, 76056, 76057, 76058, 76059, 76060, 76061, 76062, 76063, 76064, 
76065, 76066, 76503, 76504, 76505, 76506, 76507, 76733, 76883, 76901, 76946, 
77209, 77241, 77261, 77576, 77577, 77632, 77939 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

75701, 76578, 76849, 76878, 77007, 77008, 77643, 78008 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

75725, 75755, 75757, 75758, 75763, 75854, 76039, 76088, 76089, 76090, 77057, 
77951, 77959 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

75803, 75891, 75892, 76130, 76170, 76188, 76221, 76366, 76458, 76562, 76674, 
76679, 76737, 76860, 77323, 77800, 77912, 77913, 77914 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 76191, 76279, 76281 
#Sociopath (псевдонім) 76670, 76671, 76672 
Alan T. Norman (псевдонім) 76159, 76160, 76171 
ATMASFERA (псевдонім) 77374, 77375, 77376, 77377, 77378, 77379 
Benya&Zubrik (псевдонім) 75951, 75951, 75952, 75952, 75953, 75953 
Chameleon Brown (псевдонім) 76045 
David Kogan (псевдонім) 76542, 76543, 76544 
DIMA FATUM (псевдонім) 77229, 77437 
Evgenia Morgan (псевдонім) 76131, 77453 
ILLARIA (псевдонім) 76785, 76787 
KIRA MAZUR (псевдонім) 76836 
LAYAH (псевдонім) 75885 
LemOjOvie (псевдонім) 76320, 76322, 76324 
MALIKA (псевдонім) 76162 
MELOVIN (псевдонім) 76929, 76930 
NOVICKIY (псевдонім) 77989 
OL'SVOL'D (псевдонім) 77113 
Olha Limfa (псевдонім) 76832, 76833, 76834 
Oscar Sapena Vercher  (псевдонім) 76375 
Petrutsa (псевдонім) 77451, 77452 
PVANTO (псевдонім) 77112 
Ruzhynski (псевдонім) 76929, 76930, 76931 
Sep (псевдонім) 75719, 75720 
Serhi Davo (псевдонім) 77417 
SHTRIKOVSKIY (псевдонім) 77989 
Абаскалов Владислав Олегович 76688 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 75993, 77098 
Абдуллаєв Алтай Карам огли 77665 
Абрагамович Орест Остапович 76992 
Абрамов Денис Олексійович 75794 
Абрамова Алла Олександрівна 75863 
Авагумян Ані Арменівна 77443 
Авдєєнко Гліб Леонідович 76214, 76223, 76224, 76225, 76226, 77237 
Авдієвська Олена Георгіївна 75992 
Авер'янов Володимир Павлович 77569 
Авер'янова Аліна Миколаївна 77569 
Аверчева Наталія Олександрівна 76921 
АВИЛОВ ВЛАД (псевдонім) 76950 
Авраменко Наталія Леонідівна 77416 
Авраменко Олександр Миколаєвич 76964, 77655 
Авраменко Олександр Миколайович 76166 
Аврамчук Катерина Сергіївна 76081 
Аврамчук Лідія Андріївна 76589 
Адамчук Марта Олександрівна 76864 
Азархов Олександр Юрійович 76676 
Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099) 76181, 76182, 76183, 76184, 76185, 76186, 76187, 

76201, 76202, 76203, 76204, 76205, 76206, 76207, 
76208, 76209, 76210, 76211, 76212, 76213 

Аксеміт'єва Валентина Петрівна (Валентина Аксси) 77259 
Аксьонова Ірина Вікторівна 75845, 75846 
Аксьонова Олена Петрівна 77912, 77913 
Акулевич Анна Олегівна 76472 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Албул Володимир Сергійович 76626, 76627, 76628, 76629, 76630 
Албул Сергій Володимирович 76295, 77917 
Александр Лебедев (псевдонім) 77723 
Александров Михайло Євгенович 75769 
Александрова Ольга Григорівна 77629, 77635 
Алєксєєв Владислав Юрійович 77011 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 76509 
Алєксєєнко Світлана Юріївна 76956 
Алиса Мерседес, Аліса Мерседес, Alisa Mersedes 
(псевдонім) 

76798 

Алієва Лєніє Аблязівна 77022 
Алімпієв Євгеній Володимирович 76043 
Алла Несвіт (псевдонім) 76303 
Алянчіков Євген Геннадійович 75912 
Аль-Ватар Ахмед Мохамед (Алексей Аль-Ватар) 76363 
Альонкіна Ніна Павлівна 77928 
Альошин Валерій Борисович 75699 
Амелін Євген Володимирович 77027 
Амєлін Юрій Ігорович 76831 
Ананьєв Микола Юрійович 77736, 77738 
Анапольська Світлана Євгенівна 76255 
Анапріюк Андрій Сергійович 77621 
Анастасея (псевдонім) 76911 
Ангелова Мар'яна Степанівна 77872, 77873 
Андреєв Сергій Олександрович 75692 
Андреєва Єлизавета Олегівна 77951 
Андреченко Жанна Олегівна 77276 
Андрєєва Реґіна Ігорівна 77320 
Андрійченко Надія Сергіївна 76466, 76467, 76468 
Андросов Олексій Іванович 77801 
Андрушків Богдан Миколайович 75989, 77485 
Андрющенко Ірина Сергіївна 77588 
Аніскевич Світлана Вікторівна 77734 
Анна Бейкер (псевдонім) 76640 
Анна Сапена (псевдонім) 76375 
Анна Спрінг (псевдонім) 77985 
Аносова Юлія Павлівна 76875 
Антипкін Юрій Геннадійович 77266 
Антон Ассэдэс (псевдонім) 77860 
Антонов Юрій Сергійович 75780, 75783 
Антонюк Євгеній Ігорович 77909 
Антонюк Ірина Юріївна 77599, 77724 
Антонюк Крістіна Валеріївна 76777 
Антонюк Юрій Мефодійович 75867 
Ануфрієв Костянтин Володимирович (Радош Кос-
тянтин Володимирович) 

75915 

Ануфрієва Валентина Володимирівна 76806 
Анциферов Микола Іванович 77300, 77405 
Анцупов Сергій Васильович 77162, 77163, 77164, 77165, 77166, 77167, 77168, 

77169, 77207, 77208 
Ар Сантем (псевдонім) 77787, 78009 
Арабаджи Олена Семенівна 77367 
Арбузова Юлія Вікторівна 76399 
Аристова Людмила Сергіївна 77317, 77318, 77420, 77421 
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Арістов Вадим Леонідович 75806, 76104 
Арсенюк Ігор Ростиславович 76321, 76323 
Артамонова Катерина Анатоліївна 76581 
Артемь'єв Андрій Владиславович 76837 
Артемь'єва Олена Іванівна 76837 
Артур D.A.S. (псевдонім) 77302 
Артур Демидов (псевдонім) 77723 
Артюхова Олена Валеріївна 76071 
Арчакова Тетяна Миколаївна 77266 
Атаманенко Алла Євгенівна 77752 
Атаманов Руслан Олегович 75713 
Атаманчук Ніна Михайлівна 77888 
Атаманюк Ірина Михайлівна 76727 
Атепалихін Артем Валерійович 76093 
Афанасєва Людмила Василівна 77367 
Афанасьєв Юрій Миколайович 75960 
Афанасьєва Ольга Миколаївна 77838, 77841 
Афонін Дмитро Сергійович 76108 
Бабак Максим Андрійович 77631 
Бабатіна Світлана Іванівна 77629, 77635 
Бабенко Борис Іванович 77558 
Бабенко Лариса Євгеніївна 76079 
Бабенко Сергій Анатолійович 76138 
Бабич Анатолій Григорович 76986, 77001, 77002, 77003 
Бабич Олександр Анатолійович 76986, 77001, 77002, 77003 
Бабій Юлія Борисівна 77700, 77701 
Бабіч Богдан Юрійович 77636 
Бабушкін Микита Євгенійович 76897 
Бабченко Оксана Вікторівна (Jenny Jet) 77447, 77852, 77853, 77854, 77855, 77856, 77857, 

77859 
Багінський Владислав Вікторович 77058 
Багорка Антоніда Сергіївна 76136 
Багрянцев Володимир Анатолійович 76923 
Бажеріна Катерина Володимирівна 76868 
Базильчук Леонід Володимирович 77125 
Байда Катерина Володимирівна 76296 
Байовський Богдан Юрійович 76405 
Байтеряков Євген Олегович 77831 
Байтеряков Олег Зуфарович 77831 
Байтерякова Наталія Юріївна 77831 
Бакал Віталій Павлович 75769 
Бакка Тамара Володимирівна 77994 
Баклан Богдан Володимирович 76500 
Бакланова Ольга Василівна 76759 
Бакун Сабіна Антонівна 77488 
Балабанова Ірина Олександрівна 77156 
Балай Олександр Віталійович 76904, 76905, 76906 
Баламут Ганна Сергіївна 76533, 76537 
Балан Андрій Борисович 76121, 77057 
Баландіна Надія Францівна 76483 
Балановська Тетяна Іванівна 77269, 77275 
Балтачєєва Карина Рушанівна (Karyna B) 76857, 76858 
Балута Вікторія Сергіївна 77582 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна 76591, 76598, 76601 
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Бандоріна Лілія Миколаївна 77372, 77373 
Баннікова Ксенія Валентинівна 76758, 76759 
Баранець Людмила Олексіївна 76758 
Бараннікова Наталія Вікторівна 76030 
Баранов Ігор Анатолійович 76941, 76942 
Баранов Олег Олегович 77092, 77175 
Баранов Олексій Віталійович 76823 
Барановська Марія Олександрівна 77542, 77543, 77544, 77545 
Барановська Юлія Володимирівна 77320 
Барановський Андрій Сергійович 76361 
Баранцев Андрій Юрійович 77678 
Бардік Марина Афанасіївна 75835, 75940 
Барна Ольга Василівна 77829, 77990 
Барсук Леонід Якович 77268 
Басай Надія Пилипівна 77518 
Батиченко Світлана Павлівна 77079, 77080 
Бахмут Олександр Олександрович 76759 
Бацук Олена Борисівна 77036 
Бачинський Тарас Володимирович 77103 
Баштовий Володимир Іванович 76300 
Бебко Валерій Павлович 77607, 77608, 77609, 77610, 77611 
Бедан Вікторія Борисівна 76765, 76766 
Бедюх Олександр Радійович 76271 
Безверхий Костянтин Вікторович 77038, 77041, 77523, 77524 
Безгодкова Аліна Олександрівна 76133 
Безкоровайна Лариса Вікторівна 75841 
Безлюдько Денис Ігорович 77880 
Бекетова Галина Володимирівна 76299 
Бельченко Юрій Анатолійович (Бич Юрій 
Анатолійович) 

77328 

Берегова Наталія Петрівна 76754 
Береговий Андрій Володимирович 76122 
Береговий Олександр Володимирович 76122 
Березенська Світлана Михайлівна 77749 
Березницька Людмила Іванівна 77450 
Березюк Олег Володимирович 76877 
Береславська Валентина Іванівна 76301, 76305 
Берест Марина Миколаївна 75963 
Бернадська Ніна Іванівна 77825 
Бесчастна Ліна Михайлівна 75820 
Бех Іван Дмитрович 77713 
Бешляга Сергій Михайлович 77901 
Бєдакова Софія Вікторівна 77094 
Бєлєвітіна Наталія Олександрівна 77324 
Бєлих Андрій Олександрович 77172 
Бєлов Олександр Львович 75865 
Бєлова Лілія Миколаївна 77306 
Бєлова Світлана  Володимирівна 76449, 76502 
Бикова Катерина Іванівна 76285 
Бикова Марія Миколаївна 76916 
Биковська Оксана Миколаївна 76740 
Бисов Андрій Сергійович 76810, 76811 
Биструшкіна Світлана Вікторівна 78001, 78005, 78006 
Бичкова Світлана Сергіївна 76509 
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Біда Назар Іванович 77900 
Бідолах Дмитро Ілліч 76966, 76967 
Біксей Людмила Іванівна 75949 
Біленко Ольга Сергіївна 75776 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 77016 
Білий Андрій Романович 76143, 76144, 76145 
Білогурова Євгенія Юріївна 76709, 77568 
Білоус Андрій Михайлович 76966, 76967, 76968, 76969, 76970, 76971, 76972, 

76973, 76974, 76975, 76976, 76977, 76978, 76979, 
76980, 76981, 76987, 76988 

Білоус Наталія Валентинівна 76339 
Білоус Світлана Юріївна 76602, 76603, 76604, 76605, 76969, 76973, 76976, 

76980 
Білоусова Тетяна Федорівна 76374 
Білоцерківська Юлія Олександрівна 77472 
Білошкурська Наталія Володимирівна 76635 
Білошкурський Микола Васильович 76635 
Білявський Дмитро Олегович 76870 
Білянін Григорій Іванович 75746, 75747, 75748 
Біляніна Ольга Ярославівна 75746, 75747, 75748 
Бірюкова Тетяна Вікторівна 77921, 77936, 77937 
Бітаєва Ганна Валеріївна 75714, 76156, 76157, 76158, 76235, 76236, 76237, 

76238, 76239, 76240, 76241, 76242, 76243, 76244, 
76245 

Бітківська Галина Володимирівна 76167, 76962, 77728 
Близнюк Оксана Павлівна 77146 
Блинова Олена Євгенівна 77629, 77635 
Блінов Олег Анатолійович 76170, 76233 
Блонар Наталія Богданівна 76764 
Бобро Світлана Генадіївна 75991 
Бовсунівський Юрій Іванович 77006 
Бовсуновський Володимир Валерійович 76430 
Бовт Микола Миколайович 76778 
Богатирьова Ірина Миколаївна 76286 
Богачук Юрій Петрович 77669 
Богдан Анжиєвський (псевдонім) 76008 
Богдан Олексій В'ячеславович 77043, 77243 
Богдан Світлана Володимирівна 75914 
Богданович Володимир Юрійович 77883 
Боговіна Юлія Миколаївна 77681 
Богословська Аліна Володимирівна 77052, 77053 
Богуслав Марія Володимирівна 77105 
Богуславська Наталія Юріївна 77325 
Богуш Лариса Григорівна 76379 
Боєва Світлана Юріївна 77810 
Бойко Валентина Михайлівна 76281 
Бойко Вікторія Олександрівна 76921, 76922 
Бойко Григорій Васильович 76607, 76608 
Бойко Людмила Іванівна 76743 
Бойко Людмила Олександрівна 76921, 76922, 77790 
Бойко Маргарита Григорівна 77597, 77599, 77724 
Бойко Микола Олександрович 77790 
Бойко Наталія Іванівна 76606 
Бойко Руслан Васильович 77882 
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Бойко Тетяна Василівна 76745, 76746, 76750 
Бойко Тетяна Владиславівна 75863 
Бойченко Марина Анатоліївна 76462 
Бойченко Ольга Миколаївна 76841 
Бойченко Сергій Валерійович 76384 
Бойченко Тетяна Євгенівна 76230 
Бойчук Василина Ігорівна 76885 
Бойчук Тарас Миколайович 76337 
Бойчук Ярослав Вікторович 78000, 78003 
Болбот Ігор Михайлович 76583, 76590, 76593, 76596 
Болдарєв Олексій Миколайович 77188 
Болотов Борис Васильович 76928 
Болотов Ілларіон Максимович 76928 
Болотов Максим Борисович 76928 
Болотова Олена Олегівна 77618 
Бондар Наталія Василівна 77928 
Бондарева Олена Євгенівна 76167, 76962, 77728 
Бондаренко Владислава Анатоліївна 77493, 77494, 77755 
Бондаренко Дмитро Вікторович 76719 
Бондаренко Дмитро Володимирович 77105 
Бондаренко Іван Валерійович 75876 
Бондаренко Ігор Віталійович 76098 
Бондаренко Ірина Володимирівна 76678 
Бондаренко Людмила Петрівна 76650 
Бондаренко Олександр Юрійович (Pobedyst) 75854 
Бондарчук Сергій Олегович 76223, 76226 
Бондарь Валерія Іванівна 75975 
Борець Тетяна Олександрівна 77307 
Борзенко Олександра Павлівна 76945 
Борзих Олександр Іванович 76758, 76759, 76760 
Борисенко Антон Юрійович 76135 
Борисенко Діана Анатоліївна 76914 
Борисова Ольга Володимирівна 75687 
Борісова Алла Борисівна 77023, 77024, 77025 
Боровік Роман Валерійович 77862 
Боровська Ірина Юрьївна 76760 
Бородаєв Дмитро Олександрович 76546, 76547 
Бородулькіна Тетяна Олександрівна 75708 
Бортнік Андрій Миколайович 77075 
Борякін Андрій Олександрович 76676, 76677, 77422, 77423 
Босий Дмитро Олексійович 76488 
Босовська Мирослава Веліксівна 77597, 77599, 77724 
Бохан Аліна Василівна 77598 
Бочко Оксана Петрівна 76286 
Бочковський Віталій Юрійович 76651 
Боянжу Юрій Маркович 75860 
Братченко Геннадій Дмитрович 76044 
Браун Єва Ласловна 76496 
Броварний Андрій В'ячеславович 75864 
Бровко Ольга Іванівна 75842, 75843 
Бровченко Віктор Іванович 76683 
Бродський Яків Соломонович 77838, 77841 
Брюховецький Олександр Борисович 76339 
Брянцев Олександр Анатолійович 76946, 77691, 77692 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 48, 2018 
 

978 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бубела Андрій Володимирович 76497, 76650, 76682 
Будашко Віталій Віталійович 76352 
Будзанівська Ірина Геннадіївна 76810, 76811 
Будзинський Микола Петрович 75769 
Будниченко Валерій Борисович 76582 
Бужилова Валентина Михайлівна 77020 
Букало Надія Артемівна 76414 
Букрєєва Ірина Вікторівна 77367 
Булаковський Ігор Вадимович 76346 
Булгаков Микола Ігорович 77368 
Бурак Валентина Геннадіївна 77572, 77574 
Бурак Марія Василівна 77307 
Бурда Михайло Іванович 77827, 77996 
Буренко Олег Володимирович 76369 
Бурик Наталія Юріївна 77693 
Буріко Андрій Олександрович 76797 
Бурковська Алла Валентинівна 77449 
Бурла Олена Костянтинівна 76499 
Бурлаєнко Тетяна Іванівна 76018 
Бурлака Олена Вікторівна 77991 
Бурмакін Станіслав Петрович 77087 
Бурова Тетяна Андріївна 77748 
Буромський Микола Іванович 77684, 77685 
Буряченко Андрій Євгенович 77703 
Бутенко Ольга Григорівна 76632 
Бутко Володимир Іванович 76015 
Бутко Лариса Валентинівна 77620 
Бухтіяров Юрій Вікторович 77233, 77234, 77235 
Бучацька Тетяна Григорівна 77021 
Бушин Микола Іванович 77381 
В'юн Алла Євгеніївна 76338 
В'юнник Артем Андрійович 77078 
В'яліна Олена Леонідівна 75766 
Вавулін Петро Андрійович 75863 
Вадим Райенвер (псевдонім) 76706 
Вакарчук Ігор Миколайович 76391, 76392 
Валентина Островська (псевдонім) 76884, 77648 
Валецька Оксана Вікторівна 76631, 77076 
Валькевич Раїса Андріївна 77004 
Валько Алла Миколаївна 76011 
Вальчук Денис Сергійович 76223, 76226 
Вальчук Олександр Анатолійович 76839 
Варава Іван Андрійович 76325 
Варенко Ольга Олегівна (Ольга Раманська) 75965 
Варивода Микола Зенонович 77013, 77228, 77594, 77595 
Вартилецька Інна Анатоліївна 77305 
Варюхін Володимир Олексійович 77287 
Василашко Ірина Павлівна 76230 
Василенко Дар'я Павлівна 77620 
Василенко Світлана Василівна 76230 
Василинчук Віктор Іванович 77307 
Василь Крас (псевдонім) 77240 
Васильєв Микита Ігорович 76826, 77147, 77148 
Васильєв Олександр Анатолійович 76385, 76993 
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Васильєва Лариса Леонідівна 77973, 77974, 77975, 77976, 77977, 77978, 77979, 
77980 

Васильєва Світлана Андріївна 75883 
Васілян Хачік Геворгович 77412 
Васюк Євгенія Анатоліївна 77736, 77738 
Вахняк Надія Вікторівна 76071, 76072, 76073, 76074 
Ващук Наталія Федорівна 75769 
Вдовенко Наталія Михайлівна 75967, 75968, 75969, 75970, 75971, 75972, 75973, 

75974 
Ведмідь Надія Іванівна 77597, 77599, 77724 
Веліулаєва Аліє Веліулаївна 77017 
Вембер Вікторія Павлівна 77990 
Вепрєв Ярослав Єгорович 76526 
Вербецька Катерина Юріївна 77971 
Вергунов Віктор Анатолійович 76838 
Верещака Артем Григорович 76102, 76105 
Вертиполох Антон Олександрович 76137, 76173, 77514 
Вертиполох Антон Олександрович (Антон 
Вершинін) 

76610 

Веселкіна Світлана Олександрівна 77758 
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович 76779 
Виктория Влади (псевдонім) 77858 
Виктория Королёва (псевдонім) 76908 
Витичак Віктор Миколайович 77884 
Витриховський Андрій Ігорович 76501 
Вишебаба Павло Олександрович 75862 
Вишинська Ірина Олександрівна 77406 
Вишневська Лілія Іванівна 77029, 77086 
Вишневська Ольга Миколаївна 77617 
Вишневська Світлана Володимирівна 76664 
Вишницька Юлія Василівна 75920, 75921, 75922, 75923, 75924 
Вікрамасінгхе Ніла Анатоліївна 77709 
Віктор Вікторевський (псевдонім) 77987 
Вікторія Бричкова-Абу Кадум (псевдонім) 76031 
Вікторія Монтейн (псевдонім) 77715 
Вінницький Андрій Вікторович 75917 
Вінніченко Костянтин Валерійович 77591 
Владимиров Андрій Олександрович 76478 
Владов Віталій Юрійович 75946 
Власенко Володимир Петрович 76339 
Власенко Наталя Анатоліївна 76813 
Власова Наталія Олександрівна 78001, 78002, 78004, 78005, 78006 
Власько Василь Миколайович 76948 
Внукова Наталія Миколаївна 76825 
Вовкотруб Віктор Павлович 76354 
Водчиць Олександр Григорович 77882 
Вознюк Андрій Андрійович 76509 
Вознюк Наталія Миколаївна 77971, 77972 
Войналович Ірина Анатоліївна 75699, 76380 
Войташенко Дмитро Петрович 76694 
Войтенко Ігор Олександрович 77877 
Войтович Олеся Петрівна 77297 
Войтович Сергій Ярославович 76414 
Войтюк Валерій Дмитрович 75978 
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Войцева Олена Андріївна 77021 
Войцехівська Любов Іустимівна 76103 
Волицька Мирослава Валеріївна 76029 
Воліков Юрій Миколайович 76309 
Волікова Лариса Віталіївна 76069 
Волікова Раїса Григорівна 76340 
Воліченко Юрій Миколайович 76924, 76927 
Волков Олександр Григорович 76075, 76076 
Волков Олександр Євгенович 77669 
Волков Сергій Леонідович 75859 
Волкова Людмила Андріївна 77333 
Волобоев Златослав (псевдонім) 77255 
Воловіков Владислав Ігорович 76413 
Волониць Віра Степанівна 75770 
Волосюк Юрій Вікторович 77063 
Волошин Петро Миколайович 77844 
Волошко Анатолій Васильович 77770 
Волощук Євгенія Валентинівна 76229 
Волченко Наталя Василівна 77639 
Воробей Оксана Петрівна 77050 
Воробей Олена Леонідівна (Агнія Рада) 76471 
Воробєй Анастасія Віталіївна 77694 
Воробйова Оксана Миколаївна 77277 
Воронков Максим Михайлович 77090 
Воронцова Тетяна Володимирівна 77713 
Воротинцева Людмила Іванівна 77180 
Воротніков Володимир Володимирович 75964 
Воскресенська Олена Євгеніївна 76818 
Вострова Олена Юріївна 77591 
Гаврилей Володимир Дмитрович 77886 
Гаврилюк Владислав Валентинович 77443 
Гаврилюк Володимир Андрійович 76631, 77075, 77076 
Гаврилюк Світлана Миколаївна 76632 
Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович 76362 
Гаганенко Антон Юрійович 76935 
Гадиняк Руслан Анатолійович (DevlnCube) 77783, 77784, 77785, 77786 
Гайдай Павло Дмитрович 77948 
Гайдейчук Юрій Анатолійович 76349 
Галат Марина Владиславівна 76983 
Галина Бережецкая (псевдонім) 76865 
Галина Щаслива (псевдонім) 77495 
Галиця Ігор Олександрович 77047 
Галицька Лілія Євгенівна (Федя) 76691 
Галицька Марина Анатоліївна 76724 
Галушко Катерина Сергіївна 77936 
Гамаюнова Світлана Геннадіївна 77507 
Гапонюк Микола Анатолійович 75955, 77703 
Гапотій Віктор Дмитрович 77365, 77366 
Гарбар Сергій Пилипович 76119 
Гарін Борис Борисович 76043 
Гарматій Ірина Степанівна 76272 
Гармідер Лариса Дмитрівна 77419 
Гарюк Григорій Іванович 76106 
Гарькавая Ольга Валентинівна 75840 
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Гашук Сергій Микитович 76364 
Гвелесіані Анна Гелаївна 76379, 76995 
Геба Віктор Анатолійович 76897 
Гейна Констянтин Миколайович 76925, 76927 
Гекалюк Людмила Юріївна 77844 
Герасименко Ганна В'ячеславівна 76379, 76380 
Герасименко Ірина Володимирівна 76380 
Герасимчук Олег Павлович 77270 
Герцик Віра Анатоліївна 77820 
Гетьман Вадим Анатолійович 76402 
Гетьман Юлія Михайлівна (псевдонім) 75821 
Гикава Марія Вікторівна 76378 
Гиря Марина Павлівна 76450 
Гільберг Тетяна Георгіївна 77826 
Гірак Анатолій Митрофанович 75995 
Гірник Андрій Миколайович 77653, 77717 
Гісем Ольга Олександрівна 77839, 77840 
Гладун Олександр Миколайович 75700 
Гладченко Ірина Вікторівна 77935 
Глазова Олександра Павлівна 76287 
Глазунова Світлана Станіславівна 76912 
Глебова Наталя Іванівна 76326, 77367 
Гливка Оксана Йосипівна 77660 
Глинська Людмила Федорівна 77367 
Глінкін Володимир Васильович 75847, 75853 
Глінкіна Вікторія Володимирівна 75847, 75853 
Глухова Світлана Валеріївна 77931 
Глущенко Олександр Валерійович 75889 
Гнатенко Євгенія Петрівна 77747 
Гнатишин Любов Йосипівна 77032 
Гнатюк Лілія Романівна 76577, 76609, 76827 
Гнатюк Олексій Михайлович 77081, 77082 
Гнатюк Тетяна Олегівна 76379, 76380, 76994 
Гненний Олег Миколайович 76485 
Гнідан Марина Мирославівна 77782 
Гнітецький Євген Віталійович 76867, 76868 
Говорнян Лілія Серафимівна 76495, 76499 
Говорнян Сергій Леонідович 76337 
Гогін Олексій Михайлович 77078 
Гоголєва Ганна Володимирівна 76372 
Гогуля Ольга Петрівна 77269, 77275 
Годован Владлена Володимирівна 75684 
Голданська Анна Вадимівна 77556 
Голеско Ірина Олегівна 76550 
Головацький Андрій Степанович 77284, 77285, 77286 
Головенько Віталій Олександрович 77297 
Головко Михайло Йосифович 77274 
Головко Наталія Андріївна 76106 
Головко Олег Олександрович 76381 
Головня Юлія Ігорівна 77598 
Головченко Вячеслав Іванович 76024 
Головченко Наталія Юріївна 75688 
Гололобова Юлія Олексіївна 76527 
Голощапова Олена Вікторівна 76714 
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Голуб Геннадій Анатолійович 75976, 75977 
Голубничий Григорій Анатолійович 76310 
Голяка Дмитрій Миколайович 76988 
Голяка Марина Андріївна 76988 
Голян Віра Володимирівна 77455 
Гоменюк Сергій Іванович 75841 
Гонтар Маргарита Валеріївна (МАРГО ГОНТАР, 
MARGO GONTAR, ANAKARD) 

77735 

Гонтар Наталія Олександрівна 76087 
Гончар Лариса Анатоліївна 77419 
Гончар Михайло Федорович 77725 
Гончаренко Олексій Геннадійович 76370 
Гончаров Олексій Геннадійович 76689 
Гончарова Вікторія Борисівна 76875 
Гончарова Юлія Анатоліївна 75790 
Гончарук Віталій Людвігович 77091 
Гопкало Лариса Михайлівна 77724 
Гора Наталія Володимирівна 75733, 75734 
Гораш Катерина Вікторівна 76018 
Горбаньов Ігор Миколайович 76311, 76313, 77917 
Горбач Людмила Володимирівна 76228 
Горбенко Галина Василівна 75983 
Горбенко Дар'я Андріївна 76369 
Гордєєва Тетяна Анатоліївна 76625 
Гордієнко Анатолій Вікторович 76793, 76881 
Гордієнко Владислав Віталійович 76562 
Гордієнко Наталія В'ячеславівна 75942 
Гордієнко Світлана Сергіївна 77806, 77807, 77808 
Горемикіна Юлія Володимирівна 76380, 76385 
Горєлов Володимир Іванович 76779 
Горінова Оксана Вікторівна 77565 
Городинська Інна Володимирівна 77320, 77321 
Городничий Михайло Андрійович 77614 
Горшкова Олена Григорівна 77660 
Господарчук Олексій Юрійович 77669 
Господарчук Сергій Валентинович 77432 
Гошій Ольга Олегівна 76407 
Гошко Анастасія Павлівна 76226 
Грабовський Юрій Антонович 77321 
Гребінь Максим Вячеславович 76673 
Гречана Світлана Іванівна 77649 
Гречко Анастасія Валеріївна 77511 
Гржибовський Гліб (псевдонім) 75703, 76020 
Грибан Григорій Петрович 77864, 77865, 77866 
Грибань Галина Віталіївна 77930 
Григор'єв Денис Вікторович 76044 
Григор'єва Людмила Володимирівна 76788, 77031 
Григор'єва Лариса Вікторівна 77810 
Григоренко Олег Михайлович 77597, 77599, 77724 
Григорів Ольга Орестівна 75715 
Григорій Обертайло (псевдонім) 76516 
Григорук Павло Михайлович 76624 
Гриджук Дмитро Миколайович 77176 
Гриньова Марина Вікторівна 77890 
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Грицюк Валерій Миколайович 76779 
Грищенко Костянтин Маколайович 76854, 76855, 76856 
Грищенко Костянтин Миколайович 77220, 77221, 77222 
Грищенко Олександр Володимирович 76996, 76997 
Грищенко Олена Юріївна 77064 
Грищенко Ярослав Вікторович 76250 
Грищук Олександр Казимирович 77493, 77494, 77755 
Грищук Руслан Валентинович 75904 
Грібоєдов Сергій Михайлович 77078 
Грінченко Олеся Миколаївна 77668 
Гріньова Ольга Михайлівна 75944 
Грод Михайло Степанович 76272 
Гродзинський Дмитро Михайлович 76411 
Громов Валерій Валентинович 76733 
Громов Валерій Олександрович 76998 
Гросул Вікторія Анатоліївна 76531, 77077 
Грыгры, RedBast (псевдонім) 77193 
Губаренко Лариса Михайлівна 77251 
Губаренко Юрій Олексійович (Дмитро Заґора) 76692 
Гудакова Ольга Вікторівна 76705 
Гудзенко Андрій Олександрович 76096, 76155, 76848 
Гужва Лідія Миколаївна 75888 
Гузенко Юрій Михайлович 77220, 77221, 77222 
Гузій Наталія Василівна 76018 
Гузь Наталія Василівна 76032, 76033 
Гук Олександр Михайлович 77630 
Гула Олександр Петрович 77308, 77309, 77310, 77311, 77312, 77313, 77314, 

77315, 77444 
Гулий Ігор Сергійович 78008 
Гулик Тетяна Володимирівна 77252, 77253 
Гуліда Едуард Миколайович 77759 
Гулін Дмитро Володимирович 77731 
Гуменчук Михайло Іванович 76198 
Гуменюк Ігор Володимирович 75964 
Гуменюк Микола Іванович 75962, 76054 
Гумулінські Мечислав Мечиславович 77171, 77210 
Гунченко Валерій Віталійович 77320 
Гупан Нестор Миколайович 77992 
Гур'єв Сергій Омелянович 76019 
Гура Тетяна Віталіївна 75706 
Гура Тетяна Євгеніївна 77173 
Гурська Олена Костянтинівна 76230 
Гурський Володимир Йосипович 76428 
Густілін Микола Андрійович 75856 
Гутор Тарас Григорович 77624 
Гуцал Олександр Олександрович 77505 
Гуцалюк Ігор Іванович 76130 
Гущик Дмитро Вікторович 76453 
Гущина Наталія Іванівна 76230 
Давиденко Валерій Степанович 77847 
Давиденко Дар'я Олександрівна 76825 
Давидова Марія Володимирівна 78006 
Давидова Наталія Олександрівна 75950 
Давидюк Людмила Володимирівна 76282, 76285, 77997 
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Дана Кавеліна (псевдонім) 77845 
Данилевська Ірина Борисівна 76796 
Даниленко Георгій Миколайович 75992 
Данілін Олександр Миколайович 75764 
Данільченко Віталій Вікторович 75711 
Данков Олег Веніамінович 76764 
Даньков Павло Вікторович 76342 
Дараганова Ніна Володимирівна 76804 
Дашко Володимир Олександрович 76731 
Дебрецені Оніка Олександрівна 76494 
Дегліна Кіра Євгенівна 77988 
Дегтярьова Ірина Борисівна 76082 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 76483 
Дегтярьова Наталія Володимирівна 77703 
Дем'янчук Володимир Володимирович 76563 
Демаш Анатолій Володимирович 77999, 78000, 78001, 78002, 78003, 78004, 78005, 

78006 
Дембицька Ольга Володимирівна 77584 
Дембровський Андрій Іванович 76407 
Демешко Інна Миколаївна 76748, 76749 
Демид Тарас Іванович 77878 
Демічковська Мирослава Павлівна 75793 
Демченко Аліна Вікторівна 77325 
Демченко Ірина Іванівна 77125 
Демченко Олексій Олександрович 77590 
Денисенко Михайло Михайлович 75893 
Денисенко Олена Олександрівна 77083, 77084 
Денисюк Сергій Петрович 77262 
Дергачов Володимир Андрійович 76026, 76027 
Дерев'янко Костянтин Іванович 77401, 77559 
Дерев'яненко Ірина Віталіївна 76995 
Дерипапа Володимир Васильович 76248, 76249, 77189, 77190 
Деркач Вікторія Іллівна (Вікторія Орешкевич) 77893 
Дерюгіна Ірина Іванівна 77059 
Дєєва Надія Миколаївна 76379, 76995 
Джеджула В'ячеслав Васильович 76822 
Джерелюк Юлія Олександрівна 77120 
Джужа Анастасія Олександрівна 76509 
Дзевульська Ірина Вікторівна 77238 
Дзеніс Вікторія Олександрівна 75963 
Дзеціна Діана Вікторівна 76341 
Дзідзьо (псевдонім) 76022, 76023, 76792 
Дзюніч Лариса Василівна 76934 
Диба Олександр Михайлович 75954, 77704 
Дика Юлія Вікторівна 76382 
Дикань Сергій Антонович 75704, 76548, 76684, 77143 
Дикий Віталій Володимирович 76554 
Димко Роман Олександрович 76584 
Динис Юрій Георгійович 77232 
Дишлева Юлія Ігорівна 77237 
Діброва Наталія (псевдонім) 76641 
Діденко Андрій Ігорович 75836 
Дідик Лідія Миколаївна 75849 
Дідківська Олена Григорівна 76380 
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Дідоренко Олександр Степанович 77273 
Дідур Олександр Леонідович 76177, 76180 
Дідух Микола Леонтійович 77413 
Дінжос Роман Володимирович 77298 
Дмитренко Любов Василівна 76340 
Дмитренко Оксана Юріївна 76131, 76132, 76251, 77453, 77454 
Дмитренко Юлія Валеріївна 76234 
Дмитриченко Андрій Миколайович 76391, 76392 
Дмитрієв Дмитро Олексійович 76042 
Добровольський Юзеф Броніславович 77882 
Добрянський Ігор Михайлович 76278 
Довбня Світлана Борисівна 77251, 77252, 77253 
Довгаль Геннадій Володимирович 75993 
Довгаль Марина Анатоліївна 75993 
Довганюк Степан Степанович 76486, 76487, 76489 
Докуніна Катерина Ігорівна 77067 
Долінська Наталія Миколаївна 76298 
Доля Альона Володимирівна 76768 
Доля Марія Федорівна 76480 
Доля Наталія Леонідівна 76552 
Домарацький Євген Олександрович 77571 
Домарацький Олександр Олександрович 77159, 77570 
Дон Володимир Йосипович 75844 
Донев Олександр Анатолійович 76487 
Донець Максим Олександрович 77546, 77627 
Донець Олександр Сергійович 77627 
Дорошенко Ірина Анатоліївна 77773 
Дорошкевич Катерина Олегівна 77816 
Драч Оксана Олександрівна 75943 
Дрік Кирило Максимович 77740 
Дробишева Марина Віталіївна 76634 
Дробот Олена Анатоліївна 77911, 77932, 77933, 77934 
Дробуш Ірина Вікторівна 77370 
Дроздов Олексій Леонідович 77433, 77434 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 75794, 77368 
Дрок Павло Валерійович 77672, 77673, 77674, 77675, 77676 
Друтіс Даница Олегівна 77030 
Друшляк Марина Григорівна 76406, 76408, 76409, 76410 
Дубова Марія Григорівна 77364 
Дугельна Тетяна Миколаївна 76220, 76221 
Дугінець Галина Володимирівна 77598 
Дудка Тетяна Миколаївна 77629, 77635 
Дудко Денис Юрійович 75906, 75907, 75908, 75909 
Дудник Алла Олексіївна 76585 
Дуніч Аліна Анатоліївна 76810, 76811 
Духневич Віталій Миколайович 76933 
Душенко Даніела Ігорівна 76652, 76655, 76656, 76657, 76658, 76659, 76660, 

76661, 76662, 77445, 77446 
Душина Людмила Михайлівна 77251 
Дядечко Людмила Петрівна 77997 
Дядюк Марина Анатоліївна 76530, 76535 
Дяконенко Оксана Іванівна 75700 
Дячук Дмитро Дмитрович 76939, 77055 
Дьомін Олександр Анатолійович 76589 
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Дьоміна Олександра Євгенівна 77553 
Еделєв Олександр Сергійович 77320 
Елена Светлова (псевдонім) 76246 
Євсєєв Ігор Григорович 76779 
Євсєєва Ірина Олександрівна 77586 
Єгорова Анна Вікторівна 77192 
Єгорченков Олексій Володимирович 75910 
Єгорченкова Наталія Юріївна 75910 
Єгупова Людмила Іванівна 76820, 76821 
Єжижанська Тетяна Сергіївна 75983 
Єлагін Георгій Іванович 77986 
Ємельянов Володимир Анатолійович 77251 
Ємельянов Володимир Ігорович 76411 
Ємельянова Тетяна Анатоліївна 77155 
Єпіфанова Ірина Юріївна 76822 
Єремян Олена Михайлівна 77149 
Єрмаков Антон Валерійович 76214, 76223, 76224, 76225, 76226, 76886, 77237 
Єрмаков Юрій Олександрович 76509 
Єрмоленко Світлана Яківна 76165, 76965, 77726 
Єршова Ніна Михайлівна 76490, 76491 
Єрьоменко Сергій Володимирович 76869, 76870 
Єрьоменко Тетяна Іванівна 76991 
Єфімов Юрій Володимирович 75929, 75930, 75984 
Єфімчук Андрій Володимирович 77895 
Єфременков Сергій Іванович 77436 
Єщенко Ольга Іванівна 77266 
Жабєєв Володимир Павлович 76343 
Жабєєв Георгій Володимирович 76343 
Жабєєв Павло Володимирович 76343 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 76343 
Жадько Світлана Вікторівна 75685 
Жаріков Микола Юрійович 75993 
Жарнікова Валерія Владиславівна 75945 
Жекунова Наталія Олександрівна 75699 
Железняк Олексій Павлович 75899, 75900, 75901, 75902, 76178, 76179, 77071, 

77072, 77073, 77291, 77292, 77293, 77294, 77295 
Желєзнов Захар Олександрович 76368 
Желязкова Вікторія Валеріївна 77702 
Женченко Ігор Вікторович 75983 
Жердицький Віктор Юстимович 77600 
Жеребкін Вадим Васильович 76450 
Жерновнікова Яна Вікторівна 76687 
Живець Алла Миколаївна 76805 
Жижко Вікторія Володимирівна 76484 
Жижченко Наталія Олександрівна 76514, 76515, 77410, 77411 
Жильцов Андрій Володимирович 76587 
Жмудь Сергій Васильович 77776, 77778 
Жмурко Валентина Сергіївна 76072 
Жовна Олександр Юрійович 77227 
Жосан Ігор Анатолійович 77320 
Жук Інеса Леонідівна 75700 
Журавель Тетяна Єгорівна 77781 
Журавльов Руслан Борисович 76795 
Журавська Інна Анатоліївна 76570, 76571, 76572 
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Жураховська Людмила Валентинівна 77849 
Журба Валерій Степанович 75718 
Журба Олександра Геннадіївна 76654 
Заблодська Інна Володимирівна 77649 
Заблодський Микола Миколайович 76587 
Заблоцький Мар'ян Богданович 77508, 77510, 77512, 77794 
Заболотна Ірина Едуардівна 77055 
Заболотний Віктор Вікторович 76306 
Заболотний Олександр Вікторович 76306 
Забрамний Віталій Борисович 77095 
Забуранна Леся Валентинівна 77269 
Зав'ялова Тетяна Василівна 77663 
Завадський Петро Едуардович 77301 
Завеліон Олександр Аронович 77628 
Заводянний Віктор Володимирович 77155 
Загороднєв Ярослав Анатолійович 76995 
Загоруйко Віталій Володимирович 77035 
Загорулько Надія Володимирівна 76878 
Задоєнко Жанна Василівна 75744 
Задонський Олександр Ілліч 77910 
Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна 77330, 77331 
Задорожна Ірина Павлівна 77842 
Задорожна Тамара Данилівна 77266 
Заєць Олександр Михайлович 75813, 76312 
Заєць Софія Юріївна 77909 
Зайцев Андрій Володимирович 76841 
Зайцев Дмитро Вікторович 76291 
Зайцева Валерія Валеріївна 77695 
Зайцева Тетяна Олексіївна 76270 
Залізняк Алла Миколаївна 76632 
Залюбовський Ярослав Ігорович 76528 
Замаховський Дмитро Йосипович 77244 
Замуреєнко Сергій Олександрович 78007 
Замченко Сергій Володимирович 77560 
Запольська Наталія Миколаївна 76760 
Запорожець Олександр Іванович 75772 
Запорожець Юлія Сергіївна (JULINOZA) 76247 
Запотоцький Андрій Петрович 76509 
Засєкін Дмитро Адамович 76584, 76595, 76597 
Засєкін Дмитро Олександрович 77793, 77822, 77823 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 77793, 77822, 77823 
Захарова Ксенія Федорівна 76043 
Захарчук Наталія Сергіївна 78001, 78005 
Защепкіна Наталія Миколаївна 77443 
Заяць Тетяна Анатоліївна 75700 
Звонар Віктор Павлович 75700, 76380 
Звягінцева Тетяна Дмитрівна 76450 
Зеленін Юрій Миколайович 76222, 77299 
Зелик Лілія Володимирівна 77062 
Зербіно Дмитро Деонисович 75857 
Зикань Христина Імрівна 76496 
Зима Олександр Євгенович 75704 
Зимогляд Іван Юрійович 77593 
Зіганжинова Алла Миколаївна 75895 
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Зінаїда Майбах (псевдонім) 76294 
Зіневич Яна Вікторівна 77239 
Злепко Сергій Макарович 76676, 77422, 77423 
Зозульов Олександр Вікторович 76867 
Зорін Сергій Сергійович 76396 
Зоя Зведрис (псевдонім) 76560 
Зубик Ярослав Ярославович 77333 
Зубко Олена Віталіївна 77598 
Зубков Віталій Сергійович 77033, 77034, 77105 
Зубков Сергій Олександрович 76532, 76534 
Зубрев Павло Васильович 75805 
Зубченко Олександр Михайлович 76770 
Зуєв Костянтин Олександрович 76738 
Зуєнко Марина Олексіївна 76164, 76963, 77729 
Іваненко Вячеслав Іванович 75916 
Іваненко Єгор Вячеславович 75916 
Іваненко Тетяна Яківна 76253 
Іванов Володимир Львович 77882 
Іванов Дмитро Дмитрович 77730 
Іванов Євген В'ячеславович 75910 
Іванов Євген Мартинович 76551 
Іванов Ігор Євгенійович 77439, 77440, 77441, 77442, 77761 
Іванов Микола Леонідович (Multigames) 76645 
Іванов Олександр Андрійович 76122 
Іванов Станіслав Миколайович 76141, 77563, 77689 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 76498 
Іванова Валентина Михайлівна 77662 
Іванова Марія Станіславівна 76498 
Іванова Наталя Анатоліївна 77173 
Іванова Оксана Анатоліївна 78001, 78002, 78004, 78005, 78006 
Іванченко Оксана Володимирівна 76384 
Іванчук Світлана Іванівна 77493, 77494, 77755 
Іванюта Оксана Миколаївна 77146 
Іванькова Наталія Анатоліївна 77801 
Івасишина Наталія Володимирівна 77493, 77494, 77755 
Івашина Юрій Кирилович 77155 
Івашков Андрій Вікторович 76763 
Іващенко Алла Іванівна 75956, 77704 
Іващенко Сергій Васильович 75700 
Іващук Олександр Іванович 76337 
Ігнатенко Олександр Семенович 76391, 76392 
Ігнатов Олександр Володимирович 77697 
Ігнатова Юлія Володимирівна 75954, 75956, 77704 
Ігнашкіна Тетяна Борисівна 77251 
Ізвєкова Інна Миколаївна 76133 
Іксарова Наталія Олександрівна 77598 
Іллєнко Павло Васильович 77707, 77722 
Ільїнська Ніна Іллівна 76167, 76962, 77728 
Ільїч Людмила Миколаївна 75700, 76380 
Ін Манйів (псевдонім) 76193 
Іна Манйів (псевдонім) 76193 
Ісаєва Олена Олександрівна 76283, 77993, 77998 
Істер Олександр Семенович 76017 
Іутинська Олена Анатоліївна 76811 
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Іщенко Андрій Володимирович 77435 
Іщенко Людмила Валентинівна 76632 
Йовенко Віра Олександрівна  76815 
Кабець Юлія Миколаївна 75905 
Каблуков Андрій Олександрович 77801 
Каднай Дмитро Михайлович 77637 
Казьмін Євгеній Володимирович 76683 
Каламаж Руслана Володимирівна 77744 
Калашник Володимир Олександрович 76484, 76487 
Калашнікова Тетяна Миколаївна  76379 
Календжян Сергій Оганович 76637 
Каленська Галина Юріївна 75893, 75894 
Каленська Світлана Михайлівна 76693, 76696 
Каленюк Ірина Сергіївна 76379 
Калина Марина Юріївна 76049 
Калиновський Сергій Валентинович 76784, 77775 
Калиновський Юрій Юрійович (KalinovSKY) 75814, 75815 
Каліберда Микита Сергійович 77943 
Калініна Лариса Вадимівна 76307 
Калініченко Людмила Леонідівна 77026 
Калінчик Василь Петрович 77770 
Калус Костянтин Якович 75781, 75848, 76021 
Калюжна Світлана Юріївна 76864 
Калюжний Валерій Вілінович 77474, 77475, 77476, 77477 
Калюжний Микола Михайлович 77910 
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна 77782 
Кам'янецька Оксана Володимирівна 77598 
Каминін Сергій Валерійович 76681 
Камінський Володимир Вікторович 77802 
Камінський Сергій Валентинович 77684, 77685 
Кан Тетяна Сергіївна 76729 
Капко Антон Іванович 78000, 78001, 78003, 78005, 78006 
Каптур Вадим Анатолійович 76753 
Капустянська Олена Миколаївна 76578 
Караєва Наталія Веніамінівна 76325 
Карапетян Ольга Юріївна 77885 
Карафетов Володимир Олександрович 76717, 76718 
Каращук Анна Володимирівна 75707 
Карельська Євгенія Валеріївна 76331, 76333, 76334, 76336, 76434, 76435, 76436, 

76437, 76438, 76439, 76440, 76441, 76442 
Карло Володимир Всеволодович 75834 
Карлова Наталя Іванівна 76399 
Кармазіна Наталя Олександрівна 77908 
Карп Сергій Іванович 76174 
Карпів Олена Олегівна 76782, 76783 
Карпов Андрій Сергійович 75836 
Карпунець Артур Русланович 76731 
Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана 
Дмитрівна) 

77327 

Карсканова Світлана Вікторівна 76741, 77592 
Карюк Сергій Якович 77835 
Каськова Людмила Федорівна 76837 
Касьянова Олена Миколаївна 76344, 76345, 76450 
Катріченко Ксенія Олександрівна 76678 
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Катя КаДе (псевдонім) 77409 
Кауркіна Олена Петрівна (Олена Огневік) 77920 
Каушнян Аніта Антонівна 77696 
Кацапова Аліна Володимирівна 76458 
Качанюк Валентина Вікторівна 75785, 75786 
Качур Любомир В'ячеславович (Ел. Дрейк) 76036 
Качур Олег Володимирович 77519 
Кашшай Мирон Антонович 75949 
Кашшай Олена Степанівна 75949 
Квартира - 19 (псевдонім) 77069 
Квасніцький Микола Васильович 76939 
Квасов Віктор Миколайович 75884 
Квашук Віталій Віталійович 76698 
Квітко Владислав Володимирович 76688 
Кеніг Георгій Валентинович 75919 
Кербікова Алла Степанівна 77252, 77253 
Кец Дмитро Олександрович 76513 
Килихевич Світлана Миколаївна 77266 
Кириленко Ігор Геннадійович 76292, 76293, 76368 
Кириленко Олексій Володимирович 77982, 77983, 77984 
Кирилюк Вікторія Сильвестрівна 77251 
Кирилюк Сергій Юрійович 77589 
Кирич Наталія Богданівна 75989, 77485 
Кириченко Наталя Валеріївна 77718 
Кисельова Анастасія Наілівна 77406 
Кисличенко Вікторія Анатоліївна 77085 
Кияновський Олександр Мойсейович 77155, 77573, 77575 
Кібальнікова Тетяна Володимирівна 77805 
Кікнавелідзе Саба Емзарієвич 77712 
Кільдяєв Віталій Едуардович 78000, 78001, 78002, 78003, 78004, 78005, 78006 
Кільніцький Олександр Юрійович 77320 
Кім-Іллєнок Валерія Володимирівна 76824 
Кіндрат Вадим Кирилович 76268 
Кіндрат Павло Вадимович 76268 
Кінзерська Тетяна Петрівна 75701 
Кіор Іван Федорович 77020 
Кірданов Роман Володимирович 77630 
Кіреєва Олександра Дмитрівна 76074 
Кісілюк Едуард Миколайович 77305 
Кіщак Іван Теодорович 77053 
Клепець Олена Вікторівна 76117, 76118 
Клепіковський Андрій Валерійович 76675 
Клещонок Валерій Володимирович 77684, 77685 
Клєцова Наталія Володимирівна 77639 
Клименко Жанна Валентинівна 76283, 77993, 77998 
Клименко Микола Олександрович 77971, 77972 
Клименко Олександр Володимирович 76231, 76232 
Клименко Сергій Віталійович 77731 
Клименко Тетяна Михайлівна 77885 
Клименко Юрій Михайлович 76302, 76304, 77183 
Климчук Михайло Павлович 77306 
Клин Іван Максимович 76214 
Клин Іван Миколайович 77237 
Клопов Роман Вікторович 75841 
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Клочко Альона Миколаївна 76386, 77049 
Клочкова Марина Володимирівна 76891 
Клюй Любов Вікторівна 75742, 75745 
Ключник Костянтин Петрович 76369 
Князєв Святослав Ігоревич 76385 
Князєв Святослав Ігорович 76379, 76380 
Кобець Ірина Вікторівна 76943 
Кобець Марина Миколаївна 75905 
Кобзар Олена Іванівна 76164, 76963, 77729 
Кобринець Антон Костянтинович 75696, 75697, 75698 
Ковалев Володимир Олександрович 76675 
Ковалевський Валерій Михайлович 76956 
Ковалевський Євген Андрійович 75919 
Ковалевський Єжи 77016 
Коваленко Вероніка Олександрівна 77520, 77526 
Коваленко Ігор Миколайович 76377 
Коваленко Людмила Тарасівна 76284, 77825 
Коваленко Наталія Володимирівна 76328 
Коваленко Олег Анатолійович 76694, 76695, 76696 
Коваленко Тетяна Сергіївна 75875 
Коваль Василь Миколайович 75991 
Коваль Вікторія Юріївна 77321 
Коваль Ніна Степанівна 76230 
Коваль Юлія Петрівна 76561 
Ковальов Андрій Іванович 77048 
Ковальова Аліса Сергіївна 75807 
Ковальова Тетяна Володимирівна 75897 
Ковальова Тетяна Миколаївна 77029 
Ковальова Юлія Вікторівна 77605 
Ковальчук Андрій Павлович 77406 
Ковальчук Валентина Євгенівна 75712 
Ковальчук Олександр Іванович 77238, 77284, 77285, 77286 
Ковальчук Сергій Станіславович 75904 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 76496 
Ковбаса Ярослав Володимирович 76987 
Ковбасенко Юрій Іванович 75925, 75926, 75927 
Ковганич Галина Василівна 76771 
Ковирзін Віктор Володимирович  76149, 77657 
Ковтун Василь Васильович 76881 
Ковтун Тетяна Миколаївна 75710 
Ковтуненко Павло Олексійович 77633, 77634 
Ковтунович Наталія Леонідівна 77586 
Ковшар Валентин Олександрович 77910 
Когатько Юрій Леонідович 76380 
Когут Юрій Іванович 77714 
Кожан Дмитро Петрович 75982 
Козак Людмила Василівна 77739 
Козачухно Яна Анатоліївна (Янет) 76744 
Козир Микола Миколайович 77079, 77080, 77081, 77082, 77083, 77084 
Козій Алла Степанівна 77418 
Козій Михайло Степанович 76927, 77670, 77671 
Козій Тетяна В'ячеславівна 75728, 75729 
Козлик Ігор Володимирович 76009 
Козлов Богдан Олегович 76732 
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Козлова Яна Юріївна 77619 
Козловський Євген Олександрович 76648, 77642 
Козловський Євген Олександрович (Жека Киевский) 76647 
Козловський Євген Олександрович (Жека Київський) 76646 
Козловський Олександр Володимирович 75691, 76527 
Коковіхін Сергій Васильович 76693, 76694, 76696 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 77056 
Колесник Аліна Олексіївна 76532 
Колесник Людмила Борисівна 76639 
Колесник Михайло Юрійович 77325 
Колесник Сергій Васильович 78006 
Колесник Тамара Всеволодівна 77996 
Колесникова Дойна Олександрівна 76495 
Колесницький Олег Костянтинович 76680 
Колесніков Микола Олексійович 76683 
Колеснікова Наталія Григорівна 75837 
Колеснікова Олена Вадимівна 75882 
Колесніченко Олена Валеріївна 76592 
Колишко Родіон Анатолійович 75898 
Колісник Вікторія Іванівна 77910 
Колмаков Олександр Володимирович 76730 
Колодний Володимир Володимирович 76559 
Колодяжний Олексій Валерійович 75766, 77460, 77461, 77462, 77463, 77464, 77465, 

77466, 77467, 77468, 77469, 77470, 77796, 77797, 
77798, 77799, 77800 

Коломієць Оксана Миколаївна 76286, 77827 
Коломієць Олександр Вікторович 75839 
Колосок Ігор Олександрович 76589 
Колчигіна Анна Валеріївна 77471 
Коляденко Пилип Дмитрович 77637 
Колядко Світлана Петрівна 75893 
Колядко Юлія Вікторівна 76199 
Кольцова Ольга Сергіївна 77321 
Кольцун Катерина Олегівна 77834 
Комар Андрій Сергійович 77363 
Комар Микола Миколайович 77669 
Комаринська Юлія Борисівна 77720 
Комаров Дмитро Костянтинович 77804 
Комарчук Дмитро Сергійович 76586, 76600 
Коміссаров Артем Володимирович 77943 
Комліченко Оксана Олександрівна 77319 
Компанієць Алла Анатоліївна 77590 
Комяк Валентина Михайлівна 75764 
Комяк Володимир Володимирович 75764 
Кондес Вячеслав Аркадійович 77679 
Кондес Ліна В'ячеславівна 77963, 77964, 77965, 77966, 77967, 77968 
Конєва Тетяна Михайлівна 76164, 76963, 77729 
Конік Жанна Василівна 77627 
Коновал Максим Сергійович 77090 
Коновалов Олександр Володимирович 77307 
Коновалова Валентина Анатоліївна 76100 
Кононова Марина Миколаївна 76703 
Конопка Наталія Олегівна 77743 
Конопляста Світлана Юріївна 77085 
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Коношевич Людмила Володимирівна 75991 
Копилов Кирило Вячеславович 76103 
Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копей) 76710 
Коренєв Микола Михайлович 75812 
Корецький Олександр Сергійович 76850 
Коржинський Юрій Степанович 77624 
Користін Олександр Євгенійович 75813, 76312, 76358 
Корінна Людмила Віталіївна 75709 
Корінь Олена Василівна 77155 
Корнєва Марина Сергіївна 76077 
Корнєєв Володимир Вікторович 77703 
Корнієвська Валентина Григорівна 77325 
Корнієвський Юрій Іванович 77325 
Корнієнко Сергій Костянтинович 75683 
Корнілова Анна Георгіївна (Омшанська) 77406 
Коробова Євгенія Сергіївна 75832, 75833 
Коробчанський Володимир Олексійович 77949, 77950 
Король Григорета Олександрівна 76133 
Король Тетяна Вікторівна 77722 
Корольов Євген Олексійович 77196, 77197, 77198, 77199, 77200, 77201, 77202, 

77203, 77204, 77205 
Корольова Лариса Миколаївна 76461 
Коромисло Сергій Дмитрович 75802, 77242, 77247, 77914, 77915 
Коростильов Леонтій Іванович 76716 
Коротков Олександр Володимирович 76674, 76679 
Корсаков Володимир Олексійович 77916 
Корчевський Дмитро Олександрович 77260 
Корченко Світлана-Вілорія Сергіївна 76429 
Коршевнюк Тетяна Валеріївна 76300 
Косарева Тетяна Вікторівна 77047 
Косенко Віталій Іванович 77894, 77897, 77898 
Косенко Юрій Миколайович 77018 
Косенкова Наталія Алімівна 76369 
Косса Сімао Алваро (Schick) 76296 
Костенко Борис Олександрович 76007 
Костенко Іван Володимирович 77961 
Костенко Олена Михайлівна 76026, 76027 
Костирко Алла Георгіївна 77617 
Костиря Ірина Валентинівна 75706 
Костікова Марина Володимирівна 77689 
Костіна Лариса Юріївна 77012 
Костюк Володимир Григорович 75838 
Костюк Володимир Леонідович 77307 
Кость Чепіга (псевдонім) 75881 
Косяк Ігор Васильович 76820, 76821 
Котвіцька Алла Анатоліївна 75830, 75831, 75832, 75833, 75834, 75838 
Котенко Нікіта Сергійович 77455 
Котенко Тетяна Миколаївна 76995 
Котков Артем Васильович 77482 
Котлярова Вікторія Григорівна 76720, 76721 
Котунов В'ячеслав Олегович 75868 
Кофанов Андрій Віталійович 77720 
Коханова Олена Петрівна 75947 
Коч Наталя Володимирівна 77698 
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Кочерга Галина Василівна 75943 
Кочетова Наталія Дмитрівна 76122 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 76632 
Кочут Юрій Андрійович 76901 
Кошарний Володимир Віталійович 77098 
Кошова Ірина Іванівна 76026, 76027 
Кошовий Микола Дмитрович 76026, 76027 
Кравець Ніна Павлівна 77928, 77929 
Кравець Олександра Олександрівна 76223, 76225 
Кравець Сергій Володимирович 77268 
Кравцова Анна Михайлівна 76351 
Кравченко Василь Віталійович 77957 
Кравченко Любов Олександрівна 77052, 77053 
Кравченко Михайло Федорович 75793, 77597, 77599, 77724 
Кравченко Олександра Ігорівна 76453 
Кравченко Ольга Олександрівна 77551, 77555 
Кравченко Сергій Сергійович 77178, 77612 
Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk) 75774 
Кравчук Сергій Олександрович 76886 
Краєвська Галина Олександрівна 75700 
Крайчинська Галина Вацлавівна 77742 
Крамар Світлана Борисівна 75993 
Крапівянська Тетяна Всеволодівна 77630 
Краплина Тетяна Михайлівна 77604 
Краснокутська Зоя Ігорівна 75741 
Краснопольська Юлія Олексіївна 77636 
Красношлик Ольга Олександрівна 75797, 75810 
Красов Олексій Ігорович 76339 
Кривда Олена Віталіївна 76790 
Кривенко Віталій Іванович 77325 
Кривець Ольга Олександрівна 77081, 77082 
Криволапчук Володимир Олексійович 75769 
Кривонос Ольга Борисівна 76412 
Кривоносов Валерій Валерійович 76676, 76677, 77422, 77423 
Кривоносов Валерій Єгорович 76676, 76677, 77422, 77423, 77424, 77425 
Криворучко Оксана Миколаївна 76549 
Криворучко Олександра Віталіївна 75851 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 76280 
Кривошеїна Анастасія Володимирівна 76886 
Кривуц Світлана Василівна 76678 
Кривуша Людмила Сергіївна 76270 
Кригін Володимир Серафимович 77636 
Крижановський Євгеній Миколайович 77626 
Крижевич Олександр Олегович 77601 
Крижна Валентина Володимирівна 77307 
Крижова Юлія Петрівна 76598, 76601 
Крикля Людмила Сергіївна 77891 
Крикун Ольга Ігорівна 76993 
Крикун Сергій Віталійович 77677 
Криленко Володимир Ігорович 77052, 77088, 77124 
Криленко Світлана Веніамінівна 77124 
Кримова Марія Олександрівна 75700, 76380 
Крицька Олена Ігорівна 76794 
Крицький Дмитро Миколайович 77482 
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Кришевич Ольга Володимирівна 77305 
Кришталь Микола Андрійович 77986 
Крімер Борис Олександрович 76379 
Кропельницька Світлана Орестівна 75715 
Круглова Олена Анатоліївна 76534, 77142 
Круковський Олександр Олександрович 77644 
Крупник Іван Романович 77629, 77635 
Крутій Вадим Олександрович 77281 
Крутова Анжеліка Сергіївна 76919, 76920, 77142, 77145, 77146, 77151, 77588 
Круценко Сергій Ігорович 76773, 76774 
Кручініна Дарина Борисівна 76827 
Крюков Володимир Костянтинович 77640, 77641, 77643, 77652 
Крючин Андрій Андрійович 76820, 76821 
Ксенія Заставська (псевдонім) 76558 
Ксьонз Ігор Володимирович 76840 
Кубатко Олександр Васильович 76082 
Кубявка Любов Богданівна 75910 
Куделькін Руслан Ігорович 76352 
Кудирко Людмила Петрівна 77598 
Кудря Олена Павлівна 76996, 76997 
Кудрявцев В'ячеслав Михайлович 76713 
Кузнецов Віталій Володимирович 77305 
Кузнецова Ірина Олексіївна 76579, 76580, 76797, 76885, 76914 
Кузнецова Світлана Вікторівна 75822 
Кузнєцов Віктор Володимирович 76311, 76313 
Кузнєцов Олексій Михайлович 77386, 77387, 77388, 77389, 77390, 77391, 77392, 

77393, 77394, 77395, 77396, 77397, 77398, 77399, 
77400 

Кузнєцова Оксана Володимирівна 77875, 77876 
Кузь Володимир Григорович 76632 
Кузькін Олексій Феліксович 75738 
Кузьма Ігор Андрійович 76267 
Кузьменко Ольга Степанівна 76354 
Кузьмін Олег Євгенович 77725, 77815, 77816 
Кузьмінська Олена Геронтіївна 77990 
Кузьович Василь Степанович 76966, 76967 
Кукуруза Ганна Володимирівна 76351 
Кулик Максим Володимирович 76451 
Кулик Максим Іванович 76724 
Кулик Марія Володимирівна 77597, 77724 
Кулик Олена Дмитрівна 75735, 75736, 75737 
Куликова Лілія Борисівна 75771 
Кулікова Олена Олександрівна 76106 
Кульбіда Світлана Вікторівна 77926, 77927 
Кульчицька Олена Сергіївна 75776 
Кумченко Володимир Володимирович 77098 
Купрієнко Ростислав Миколайович 76529 
Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО) 75739, 75740, 75816, 76274 
Курило Інна Броніславівна 77230 
Курило Ірина Олексіївна 76379 
Куріненко Володимир Леонідович 76781, 76782, 76783, 77585, 77954 
Курінна Тетяна Миколаївна 76067 
Курмаєв Петро Юрійович 76633 
Курогло Надія Іванівна 77020 
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Кусій Сергій Миколайович 76529 
Кутіщев Павло Сергійович 76924, 76925, 76927 
Кухар Олександра Сергіївна 76073 
Кухаренко Анастасія Володимирівна 76723 
Кухаренко Олексій Володимирович 76723 
Кухарець Савелій Миколайович 75976 
Кухтін Олександр Анатолійович 77278, 77279 
Куценко Катерина Миколаївна 77249, 77263 
Кучеренко Максим Леонідович 77633, 77634 
Кучеровський Юрій Вадимович 76321 
Кучерук Марія Дмитрівна 76584, 76595, 76597 
Кучинська Ольга Ігорівна 75699 
Кучма Марія Олександрівна 77842 
Кушнір Валентина Миколаївна 76632 
Кушнір Віталій Андрійович 76019 
Кушнір Надія Олександрівна 75896 
Кушніренко Стелла Вікторівна 77730 
Лабенко Дмитро Петрович 76141 
Лавренко Тетяна Анатоліївна 75882 
Лагодний Олександр Васильович 75904 
Ладиченко Катерина Іллівна 77598 
Лазарєва Світлана Олександрівна 76231, 76232 
Лайкіна Марина Миколаївна 77299 
Лактіонова Ольга Юхимівна 76637 
Лакшин Павло Павлович 76153, 76154, 76168, 76290 
Лана Ра (псевдонім) 76473, 76474, 76475, 76476, 76477 
Латуненко Юлія Євгенівна 76959 
Лебеденко Світлана Олексіївна 76483 
Лебедєва Катерина Володимирівна 77054 
Лебедєва Тетяна Вікторівна 76899 
Лебединський Михайло Григорович 75913 
Лебедь Регіна Клеменсівна 76493 
Лебець Ірина Степанівна 75812 
Левадна Галина Олександрівна 77244 
Левицький Олександр Олегович 77732 
Левтеров Андрій Іванович 76141, 77563, 77689 
Левченко Анатолій Валентинович 77962 
Левченко Тетяна Миколаївна 76643, 76644, 76669, 76892, 76893, 76894, 76895 
Левчук Катерина Григорівна 76636 
Левчук Наталія Михайлівна 75700 
Левчук Юлія Віталіївна 76611 
Легеза Віктор Петрович 77656 
Легунов Олександр Олексійович 76753 
Лелюх Віра Михайлівна 77803 
Лендєл Тарас Іванович 76583, 76585, 76590 
Лео Альба (псевдонім) 77046 
Леонов Дмитро Анатолійович 77703 
Леонова Богдана Ігорівна 76601 
Леощенко Сергій Дмитрович 75683 
Лесик Оксана Богданівна 77154 
Лещенко (псевдонім) 77521 
Лещенко Олександра Юріївна 76592 
Лещінський Олексій Валерійович 76427 
Линник Олександр Петрович 77587 
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Липко Олег Юрійович 75858 
Лисак Володимир Юрійович 75795 
Лисак Галина Георгіївна 77142 
Лисенко Віталій Пилипович 76583, 76585, 76590, 76593, 76596 
Лисенко Євген Володимирович 76006, 77334 
Лисенко Ірина Володимирівна 77282, 77403, 77404 
Лисенко Олександр Миколайович 77525 
Лисенко Олена Миколаївна 77491 
Лисецька Неля Миколаївна 77586 
Лисецький Анатолій Степанович 75693 
Лисечко Олександр Олегович 75683 
Лисиця Юлія Миколаївна 76299 
Листопад Володимир Васильович 76005 
Литвин Олександр Валеріанович 76454, 76732, 76734 
Литвин Олена Володимирівна 77261 
Литвиненко Дмитро Юрійович 76716 
Литвиненко Ірина Сергіївна 75822, 76327 
Литвиненко Олександр Олександрович 76725 
Литвиненко Олена Миколаївна 75690, 77863 
Литвиненко Тамара Євгенівна 77597, 77599, 77724 
Литвинчук Маргарита Василівна 77630 
Литвинюк Ольга Іванівна 76861 
Литовченко Ірина Володимирівна 77618, 77762 
Лихошва Владислав Юрійович 77593 
Лібанова Елла Марленівна 75699, 75700, 76380, 76385, 76993, 76995 
Лісенбарт Дмитро В'ячеславович 75988, 77231, 77788 
Лісовська Октябрина Юріївна 76909 
Лісогор Лариса Сергіївна 75699, 75700, 76380 
Літош Наталія Володимирівна 76878 
Ліфар Анна Анатоліївна 76781, 76782, 76783 
Ліхачов Костянтин Сергійович 75855 
Ліхоманова Наталя Олександрівна 75931, 75932 
Лічко Андрій Анатолійович 77895 
Ліщенюк Володимир Андрійович 76700 
Лобода Олена Миколаївна 77718 
Лобода Світлана Василівна (Shery Nevskaya) 76510, 76511, 76512 
Лобок Лада Володимирівна 76172 
Лов'янова Ірина Василівна 77827 
Логінова Катерина Олександрівна 77721 
Лозова Юлія Вікторівна 76106 
Лозовік Ольга Михайлівна 77433 
Лозовська Людмила Іванівна 77372, 77373 
Лозовський Олександр Вікторович 76415, 76416, 76417, 76418, 76419, 76420, 76421, 

76422, 76423, 76424 
Локайчук Валерій Федорович 76083, 76084, 76085 
Лопатенко Георгій Олегович 75941 
Лосинський Ігор Григорович 77628 
Лошак Іван Анатолійович 76255 
Луб'янова Єлизавета-Ольга Євгенівна 76155 
Лубенський Олександр Олександрович 75919 
Лук'яненко Григорій Олександрович 77716 
Лук'янова Лариса Борисівна 77173 
Лук'яненко Анастасія Костянтинівна 77070 
Лукашова Вікторія Володимирівна 77583 
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Лукін Володимир Євгенович 76586, 76600 
Лукін Олександр Дмитрович 77028 
Лукінов Сергій Сергійович 76940 
Луковцев Валерій Сергійович 76352 
Лункіна Тетяна Іванівна 77448, 77449 
Лунячек Наталя Олександрівна 77246 
Лучанінова Людмила Володимирівна 75718 
Лучинська Алла Михайлівна 76357, 76359 
Любимий Констянтин Миколайович 77178 
Люлякін Олександр Сергійович 76368 
Люльченко Євген Вікторович 75743 
Ляхін Олександр Сергійович 76575 
Ляшенко Наталія Анатолієвна 76553 
Ляшенко Олена Вікторівна 77300, 77405 
Магро Валерій Іванович 77098 
Мазаракі Анатолій Антонович 75793, 77597, 77598, 77599, 77724 
Мазуренко Олена Василівна 77065 
Маітрейя Вадим Валерійович 76194, 76195, 76196, 76197 
Маітрейя Дмитро Вадимович 76194, 76195, 76196, 76197 
Майборода Римма Вадимівна 77053, 77651 
Майгер Світлана Сергіївна 76654 
Майоров Костянтин Сергійович 77633, 77634 
Макаренко Андрій Миколайович 76478 
Макаренко Наталія Анатоліївна 75975 
Макаричев Максим Володимирович 76529 
Макарова Наталія Юріївна 77661, 77734 
Макарова Олена Володимирівна 76379, 76380, 76385 
Максименко Андрій Анатолійович 75955 
Максименко Євген Ігорович 77658 
Максименко Максим Анатолійович 76019 
Максименко Світлана Михайлівна 77899 
Маландій Даніїл Михайлович 76381 
Малаховський Павло Анатолійович 76256 
Малащук Ярема Андрійович 76482 
Малецька Ольга Євгенівна 77473 
Малий Володимир Валентинович 75685 
Малий Ярослав Віталійович 76425, 76426, 76952 
Малицька Євгенія Дмитрівна 76817 
Малишко Ірина Олегівна 76795 
Маліков Володимир Васильович 77602 
Малков Дмитро Олегович 77009 
Малкова Тетяна Олегівна 77009 
Маляренко Ірина Валентинівна 77321 
Мальований Юрій Іванович 77996 
Мальчевська Валентина Михайлівна 75890 
Мальчик Олена Олександрівна 76257, 76258, 76259 
Мамка Григорій Миколайович 77505 
Мамонов Ігор Петрович 77028 
Мамрай Вікторія Василівна 76759, 76760 
Мандзюк Ігор Андрійович 76819 
Манькусь Ірина Володимирівна 77298 
Марголіна Любов Валеріївна 77994 
Марзан Олександр Олександрович 77433 
Марина Волошко (псевдонім) 77338 
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Марін Данило Сергійович 76368 
Марк Андрій Миколайович 75765 
Мартиненко Юрій Ігорович 75766 
Мартинюк Зоряна Степанівна 77930 
Марунич Валерій Степанович 76391, 76392 
Марус Олег Анатолійович 75976 
Марусіч Андрій Васильович 76735 
Марута Наталія Олександрівна 75893, 75894 
Марценовський Ярослав Олегович 76903 
Марценюк Вадим Петрович 75981 
Марценюк Наталія Олександрівна 75981, 76984 
Марцин Тетяна Олександрівна 77599 
Марченко Віра Григорівна 76344, 76345, 76450 
Марченко Денис Вікторович 76101 
Марченко Ірина Сергіївна 75699, 76380 
Марчук Ігор Петрович 76807 
Масалова Віолетта Анатоліївна 77708 
Масімова Лариса Гагіківна 75983 
Маслак Володимир Іванович 77620 
Мась Оксана Миколаївна 75782, 76252, 76401, 76452, 76573, 76574 
Матасар Ігнат Тимофійович 76124 
Матвєєва Юлія Геннадіївна 76086 
Матієвський Володимир Валерійович 76576 
Матієк Микола Степанович 77809 
Матієк Тетяна Любомирівна 77809 
Матійчик Олена Михайлівна 76011 
Матковська Тетяна Миколаївна 75812 
Мацапура Валентина Іванівна 76167, 76962, 77728 
Маценко Олександр Михайлович 76082 
Мацієвський Юрій Володимирович 77271 
Машиніченко Олександр Анатолійович 76944 
Медведева Віолетта Олександрівна 76315 
Медведєв Віталій Володимирович 77179, 77181 
Медведський Віктор Михайлович 76456 
Мелащенко Андрій Олегович 77508, 77509, 77510, 77511, 77512, 77794 
Мелещенко Тетяна Володимирівна 77994 
Мельник Анжела Олегівна 77993, 77998 
Мельник Вадим Іванович 76358 
Мельник Дмитро Вікторович 77050 
Мельник Ілля Ігорович 76859 
Мельник Катерина Петрівна 76755, 76756 
Мельник Леонід Григорович 76082 
Мельник Лілія Миколаївна 75989 
Мельник Людмила Вікторівна 77079, 77080 
Мельник Ольга Григорівна 77815 
Мельник Ростислав Петрович 76812 
Мельник Тетяна Миколаївна 77598 
Мельниченко Олександр Іванович 76391, 76392 
Мельниченко Павло Вікторович 77078 
Мельниченко Світлана Володимирівна 77597, 77599, 77724 
Мельничук Анатолій Леонідович 77083, 77084 
Мельничук Дмитро Петрович 75699 
Мельничук Тетяна Федорівна 76851 
Мельнікова Лариса Олександрівна 77106 
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Меметов Айдер Меметович 77022 
Меметов Іскандер Айдерович 77022 
Меньшиков Олександр Геннадійович 77962 
Мерзляк Аркадій Григорович 77177 
Мерленко Ігор Михайлович 77075, 77076 
Мерсіянова Галина Миколаївна 77928 
Месель-Веселяк Віктор Якович 77064 
Микитенко Андрій Вікторович 77014 
Микитчик Олександр Васильович 77305 
Миненко Юрій Васильович 77101 
Миргородський Андрій Сергійович 76255, 77515 
Миргородський Сергій Миколайович 76255 
Мирний Сергій Васильович 75919 
Мирозоєв Мушвіч Леле Огли 76776 
Мироненко Оксана Василівна 76216 
Мирошнікова Надія Богданівна 77406 
Миськів Маркіян-Зенон Олегович 77206 
Митурич Наталія Василівна 76737 
Михайліченко Ганна Іванівна 75789 
Михайлічук Олександр Антонович 76873 
Михальченко Ганна Григорівна 77459 
Мігаль Олександр Іванович 77401, 77559 
Міла Славська (псевдонім) 77481 
Мілорадова Наталя Едуардівна 76872 
Мільков Володимир Леонідович 75702, 76455, 77767 
Мімікрічі-Mimikrichy (псевдонім) 75961 
Мінаєва Анна Валеріївна 77867 
Мінбаші Адел Аділ огли 77944 
Мінкова Ольга Геннадіївна 77365 
Міночкін Дмитро Анатолійович 76886 
Міняйло Анатолій Анатолійович 76588, 76594 
Мірошниченко Олексій Валентинович 75898 
Мірошніченко Світлана Віталіївна 77710, 77711 
Мірошніченко Світлана Віталіївна (Діванагорі) 76517, 76518, 76519, 76520, 76521, 76522, 76523, 

76524, 76525 
Мірських Георгій Олександрович 76587 
Місна Юлія Ігорівна 76034 
містер Серж (псевдонім) 76917 
Місяйло Володимир Васильович 77795 
Мішин Олександр Юрійович 77045 
Мішина Світлана Володимирівна 77045 
Міщенко Андрій Анатолійович 76486, 76489 
Міщенко Лідія Трохимівна 76810, 76811 
Млодзяновський Юрій Анатолійович 77174 
Могилевська Ольга Юріївна 77037 
Могилевський Юрій Володимирович 77037 
Модзелевський Олег Валентинович 76142 
Мозгова Ярослава Олександрівна 77192 
Мозговий Сергій Олександрович 76224, 76225 
Мойсак Олександр Данилович 75939 
Мойсеєв Дмитро В'ячеславович 76150 
Мокін Віталій Борисович 77626 
Молодиченко Валентин Вікторович 77173 
Молчанець Оксана Віталіївна 76811 
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Молчанова Олена Олександрівна 75886 
Момот Володимир Євгенійович 77863 
Монастирський Володимир Анатолійович 77578, 77579 
Монгарова Юліана Євгеніївна 76940 
Моргун Леся Валентинівна 77630 
Моргунова Ольга Олександрівна 76088, 76089, 76090 
Морзе Наталія Вікторівна 77829, 77990 
Мороз Вадим Григорович 76134 
Мороз Микола Сергійович 76982 
Морозов Андрій Васильович 75896 
Морозов Володимир Володимирович 77107, 77108, 77109, 77110, 77117 
Морозов Олексій Юрійович 76397 
Москаленко Наталя Олександрівна 76807 
Москальов Микола Олексійович 75911 
Московко Геннадій Сергійович 76299 
Мостепанюк Людмила Олександрівна 77305 
Мостова Ірина Олександрівна 76380, 76994 
Мостовенко Людмила Іванівна 78006 
Мосьпан Наталя Вікторівна 75942 
Мота Галина Ігорівна 77660 
Моцар Марія Миколаївна 76277 
Мошківська Дарія Володимирівна (Отто Гремм) 76697 
Мошковська Людмила Миколаївна 77191 
Мудраков Віталій Вікторович 76431, 76432, 76433 
Музиченко Володимир Анатолійович 76802, 76803, 77250 
Музиченко Лілія Борисівна 76799, 76800, 76801 
Мулик Катерина Віталіївна 76686 
Мурзіна Олена Анатоліївна 77801 
Муса Істаніс Марвек Медхат 75685 
Мусієнко Олена Анатоліївна 77771 
Мухіна Анна Сергіївна 76492 
Мякоткіна Ірина Едуардівна 77576, 77577 
Мямлін Сергій Віталійович 76484, 76485 
Мята vikavlakhno (псевдонім) 76097 
Навальна Марина Іванівна 76666, 76667, 76668 
Навара Аліна Євгенівна 76994 
Нагірняк Володимир Миколайович 77923 
Нагорна Діана Володимирівна 77959 
Нагорна Оксана Сергіївна 77777 
Нагула Олена Леонідівна 75938, 75948 
Надежда Белостоцкая (псевдонім) 76356, 76360 
Надтока Віктор Олександрович 77828 
Надтока Олександр Федорович 77828 
Надточій Олександр Васильович 75978 
Назаренко Євген Володимирович 77509 
Назаренко Ігор Миколайович 76078 
Назарова Людмила Володимирівна 77052 
Назарова Тетяна Василівна 76615 
Назукін Гліб Юрійович 77862 
Наконечна Катерина Віталіївна 75970, 75973 
Намчук Вікторія Вікторівна 75716 
Нарижняк Анатолій Михайлович 76553 
Нарижняк Ростислав Анатолієвич 76553 
Наритник Теодор Миколайович 76214, 76223, 76224, 76225, 76226, 77237 
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Насінский Микола Геннадійович 76555 
Наталіна Наталія Олегівна 76768 
Наташа Солнцева (псевдонім) 77922 
Натура Ірина Іванівна 77244 
Неведомська Євгенія Олексіївна 75933, 75934, 75935 
Неверовська Тетяна Михайлівна 76758, 76759 
Негрецький Сергій Миколайович 76155 
Недбаєвська Людмила Степанівна 77298 
Недвіга Олександр Олександрович (Любімір) 76957 
Нежевело Валентина Вікторівна 76386, 77049 
Нездименко Віталій Валерійович 76611 
Нездименко Владислав Віталійович 76611 
Нездоровін Василь Павлович 76819 
Некрасов Вячеслав Анатолійович 76358 
Немерицька Людмила Вікторівна 76570, 76571, 76572 
Немцова Валерія Даниїлівна 75882 
Непша Олександр Вікторович 77663, 77664 
Нерубенко Володимир Олегович 76143, 76144, 76145 
Нескороджена Лариса Леонідівна 77848 
Нестеренко Андрій Олександрович 77161 
Нестеренко Оксана Олександрівна 76919 
Нестеренко Олег Анатолійович 77940 
Нетребчук Лариса Олександрівна 77849 
Нечипоренко Світлана Володимирівна 76380 
Нечипорук Володимир Павлович 75784 
Никитенко Олексій Костянтинович 77604 
Николин Богдана Богданівна 77316 
Ничипоренко Світлана Володимирівна 76379 
Нікіфорова Вікторія Геннадіївна 75791 
Нікішина Оксана Володимирівна 77705, 77706 
Ніколаєв Іван Михайлович 77910 
Ніколаєвич Віктор Володимирович 75796 
Ніколаєвська Олена Анатоліївна 76941, 76942 
Ніколаєнко Дар'я Леонідівна (Darья) 76786 
Ніколаєнко Микола Станіславович 76591 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 75725, 75840 
Ніколенко Ольга Миколаївна 76164, 76963, 77729 
Ніколішин Анатолій Карлович 76841 
Нікольченко Юзеф-Владислав Мойсейович 75770 
Ніконова Вікторія Вадимівна 75812 
Нікуліна Неля Василівна 76945 
Новак Ірина Миколаївна 75699, 75700, 76380 
Новак Юрій Кирилович 77236 
Новицька Наталія Борисівна 77754 
Новицький Андрій Миколайович 77753 
Новіков Валерій Миколайович 76379, 76995 
Новіков Всеволод Олександрович 76715 
Новікова Валентина Георгіївна 76779 
Новікова Ірина Едуардівна 76271 
Новікова Наталя Володимирівна 77572, 77574 
Новосільська Тетяна Володимирівна 76385 
Ноздрін Сергій Володимирович 77661, 77734 
Носенко Юрій Михайлович 77245 
Носов Георгій Андрійович 77943 
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Носова Віра Ігорівна 76807 
Нужний Антон Володимирович 76809 
Овсієнко Людмила Миколаївна 75730, 75731, 75732 
Овчар Ірина Володимирівна 77892 
Оглоблін Іван Тарасович 76762 
Огороднікова Ірина Ігорівна 77586 
Огородова Тетяна Вікторівна 77606 
Одинченко Лариса Костянтинівна 77918 
Одінцова Анастасія Миколаївна 77629, 77635 
Одінцова Валентина Миколаївна 77629, 77635 
Озарко Олег Романович 76859 
Озерний Данііл Дмитрович 75985, 75986, 75987 
Озерова Тетяна Ярославівна 77173 
Озерчук Оксана Вікторівна 77849 
Окорський Віталій Васильович 76068 
Окунєва Ольга Володимирівна 75957 
Окунь Дар'я Олександрівна 76686 
Олар Олена Іванівна 77936, 77937 
Олейник Нарміна Оруджівна 77635 
Олейніков Юрій Олександрович 77851 
Олександр Яр (псевдонім) 76383 
Олексюк Ольга Миколаївна 75937 
Олена Савон (псевдонім) 77516 
Олещенко Любов Михайлівна 77212, 77213, 77214, 77215, 77216, 77217, 77218, 

77219, 77223, 77224 
Олійник Олег Григорович (Ехо) 76176 
Олійник Олександр Олегович 76859 
Олійник Світлана Валентинівна 77086 
Олійникова Юлія Олександрівна 77089 
Оля Джая (псевдонім) 76125, 76126, 76127 
Омельченко Людмила Сергіївна 76637 
Омельчук Антон Анатолійович 76042 
Омері Ірина Дмитрівна 75928 
Онай Микола Володимирович 77784, 77785, 77786 
Онанко Максим Вадимович 75705 
Онисько Ольга Олегівна 77237 
Онищенко Володимир Пилипович 77596, 77851 
Онищенко Сергій Олексійович 77159, 77570 
Оніпко Валентина Володимирівна 77277 
Онуфрик Володимир Володимирович 76174, 76191 
Опольський Ярослав Віталійович 77363 
Опришко Віталій Павлович 77262 
Опришко Руслан Юрійович 76200 
Орешкіна Олена Юріївна 77632 
Орещенко Андрій Васильович 77079, 77080 
Орєхов Кирило Миколайович 76134 
Орлов Андрій Володимирович 77367 
Орлов Віталій Миколайович 77960 
Орлов Юрій Юрійович 76369 
Орлова Оксана Миколаївна 76758, 76759, 76760 
Орлова Ольга Василівна 76164, 76963, 77729 
Орловецька Нінель Фатехівна 76330 
Осадчий Вячеслав Володимирович 75855, 75856 
Осадчий Євгеній Сергійович 75954, 75956, 77704 
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Осадько Олеся Юріївна 76933 
Осауленко Олег Анатолійович 76617 
Осинцева Аліна Олександрівна 76096, 76848 
Осік Олена Олександрівна 77479, 77480 
Осколок Олена Петрівна 78006 
Останіна Анастасія Олександрівна 76491 
Остапенко Вікторія Миколаївна 77060, 77061 
Остапченко Тетяна Євгенівна 77731 
Осьмук Наталія Григорівна 76373 
Охріменко Світлана Станіславівна 77306 
Охромій Галина Василівна 77661, 77734 
Очеретяна Ольга Олегівна 75886 
Павленко Володимир Васильович 77627 
Павленко Максим Юрійович 75976, 75977 
Павленко Марина Миколаївна 75967, 75968, 75969, 75970, 75971, 75972, 75973 
Павленко Тетяна Валеріївна 77919 
Павлик Ганна Володимирівна 76026, 76027 
Павлишин Роман Володимирович 75829 
Павлов Олександр Леонідович 77838, 77841 
Павлова Ольга Анатоліївна 77069 
Павловська Валерія Юріївна 77493, 77494, 77755 
Павловський Сергій Леонідович 76367 
Павлюх Володимир Ярославович 76863, 76879 
Паламарчук Оксана Миколаївна 75693 
Палій Олександр Анатолійович 76163, 76961, 77727 
пані Анна (псевдонім) 76915 
Панішев Анатолій Васильович 75896 
Панкратов Олександр Вікторович 75764 
Панченко Ігор Григорович 76722 
Панченко Лілія Базарбаївна (Ольвія Майська) 77414 
Панько Тамара Василівна 75894 
Папакіна Наталія Сергіївна 77789 
Папуша Микола Григорович 77679 
Папушой Ольга Костянтинівна 76224, 76225, 77237 
Парамущак Олександра Ігорівна 77660 
Парандій Олег Володимирович 77703 
Парахін Анатолій Іванович 77284, 77285, 77286 
Паренек Простой (псевдонім) 77336 
Парфьонов Юрій Едуардович 77613 
Пархоменко Анжеліка Володимирівна 76528 
Пархоменко Ольга Павлівна 76664 
Паршин Анатолій Іванович 76135 
Пасіченко Євгеній Валентинович 78002, 78004, 78006 
Паскевич Андрій Михайлович 77323 
Паснак Іван Васильович 77759 
Пастухова Вікторія Анатоліївна 77239 
Пастухова Олександра Андріївна 75831 
Пасхалов Сергій Володимирович 77630 
Патика Микола Володимирович 76570 
Патлякевич Олексій Вікторович 77630 
Пахоменко Сергій Петрович 75770 
Пахомова Наталія Георгіївна 76702, 76703, 76704 
Пахомова Світлана Петрівна 77325 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 77182 
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Пашкіна Марина Володимирівна 77406 
Пашков Володимир Юрійович (Pashkov Design) 77209 
Пашкова Ольга Олегівна 76779 
Педько Андрій Борисович 77251 
Пекуляк Роман Олександрович 77882 
Пелих Віктор Григорович 77156 
Пентелейчук Адріан Георгійович 76860 
Переверзєв Іван Ігорович 76109, 76110, 76111, 76112, 76113, 76114, 76115, 

76116 
Перекрест Андрій Леонідович 77141 
Перекрестова Оксана Юріївна (Оксана Лисенко-
Перекрестова) 

77264 

Перетятько Ростислав Валентинович  (РосПер) 77335 
Перкій Олена Вікторівна 75958, 75959, 77938, 77939 
Перконос Петро Іванович 75777 
Пермінова Людмила Аркадіївна 76048 
Пескова Христина Євгеніївна 76701 
Петраков Юрій Володимирович 77184 
Петренко Валентина Іванівна 76481 
Петренко Володимир Петрович 77194 
Петренко Микола Іванович 77679 
Петренко Наталія Борисівна 77371 
Петренко Сергій Анатолійович 76140 
Петренко Юрій Антонович 75689 
Петриченко Володимир Васильович 77955 
Петришин Наталія Ярославівна 77815, 77816 
Петров Вячеслав Васильович 76820, 76821 
Петров Олександр Олександрович 77590 
Петрова Наталія Олександрівна 77049 
Петрова Олена Павлівна 77507 
Петроченков Валентин Георгійович 77489 
Петрощук Таміла Василівна 77007, 77008 
Петрушкевич Марія Стефанівна 77272 
Петух Олександр Васильович 77902, 77903, 77904, 77905, 77906, 77907 
Пефтієва Олена Федорівна 75811 
Печерський Ростислав Віталійович 76446, 77745 
Пилат-Самборська Наталя Вікторівна 77660 
Пилипенко Ярослава Русланівна 76227 
Пильтій Максим Вікторович (Dual) 76645 
Пипа Лариса Володимирівна 76299 
Пиріг Любомир Антонович 77730 
Писаревський Богдан Юрійович 75808 
Пислар Юрій Васильович 77741 
Письменицький Андрій Анатолійович 77366 
Півторак Ольга Володимирівна 76044 
Підвисоцький Валерій Валентинович 76617, 77304, 77307, 77435, 77720 
Піддубна Діна Ігорівна 77185, 77619 
Піддубна Юлія Юріївна 77619 
Піддубняк Тетяна Анатоліївна 77791, 77792 
Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola 
Ivanovych) 

76091, 76092 

Піднебесний Микола Дмитрович 77772 
Підситков Ігор Вікторович 77096 
Пікман Анатолій Михайлович 77970 
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Пількевич Андрій Леонідович 76500 
Пімченко Оксана Петрівна 77244 
Пінчук Тетяна Анатоліївна 77144 
Пінчук Юрій Олександрович (Крістіан Ант ) 76040 
Піньковська Еммалія Антонівна 75827 
Піньковська Еммалія Антонівна (Эмма Пиньковская, 
Емма Піньковська) 

75825 

Піонтковський Юрій Костянтинович 77909 
Піпченко Олександр Дмитрович 77874 
Піротті Євген Леонідович 77422, 77423 
Піскарьова Ірина Олександрівна 77991 
Піскун Світлана Олегівна 76807 
Пісоцький Євген Романович 77589 
Пітерева Олена Леонідівна 76288 
Пластун Тетяна Леонідівна 77283 
Плешкань Наталія Михайлівна 77599, 77724 
Плющев Максим Олегович 77779, 77780 
Поваров Олег Русланович 77886 
Повєткін Олег Юрійович 76874 
Повх Ольга Василівна 76631, 77076 
Погорелов Артем Віталійович 76339 
Погребняк Наталія Володимирівна 75864 
Подберезко Ірина Миколаївна 76758 
Подкоритова Лариса Олександрівна 76317, 76318, 76319, 76394 
Подольський Анатолій Семенович 76332, 76335, 76665, 76712 
Подпіснов Владислав Сергійович 76582 
Подуфалов Максим Сергійович 76323 
Поздняков Павло Васильович 75964 
Позднякова Ольга Вікторівна 77010 
Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана) 76913 
Позняк Олексій Володимирович 76379, 76380, 76994 
Пойманов Олександр Сергійович 76151 
Покшевницька Тетяна Василівна 75741 
Полівода Олександр Миколайович 76693, 76696 
Політуха Олександр Олександрович 76999, 77000 
Поліщук Валентина Андріївна 76299 
Поліщук Віктор Григорович 77366 
Поліщук Денис Євгенович 76366 
Поліщук Євгенія Анатоліївна 75954, 75956, 77704 
Поліщук Олена Василівна 76632 
Половко Наталя Петрівна 77029 
Положенець Віктор Михайлович 76571 
Положій Євген Вікторович 76297 
Полонський Віталій Борисович 77177 
Полторак Анастасія Сергіївна 77063, 77274 
Полторак Юрій Олексійович 77760 
Полушкін Юрій Юрійович 75798 
Полягушко Любов Григорівна 75868, 75869, 75870 
Полякова Світлана Володимирівна 76379, 76385, 76993 
Полякова Тетяна Михайлівна 76308 
Полянко Віктор Володимирович 76941 
Полянський Юрій Васильович 77241 
Польгуль Тетяна Дмитрівна 76347, 76348 
Пометун Олена Іванівна 77992 
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Пономаренко Володимир Степанович 77713 
Попа Марія Костянтинівна 76499 
Попель Павло Петрович 77891 
Попенко Ярослав Володимирович 77365, 77366 
Попиченко Світлана Сергіївна 76632 
Попов Володимир Анатолійович 76136 
Попов Володимир Володимирович 76007 
Попова Галина Вікторівна 76872 
Попова Тетяна Іванівна 77457 
Поправка Анна Михайлівна 76896 
Порядченко Олександр Петрович 77257 
Посилкіна Ольга Вікторівна 76720, 76721 
Поспєлов Валентин Андрійович 76457 
Посполіта Максим Вадимович 75763 
Постельга Світлана Яківна 77999, 78001, 78002, 78004, 78005, 78006 
Постернак Богдан Сергійович 77237 
Потішний Анатолій Анатолійович 77593 
Потрус Наталія Павлівна 76133 
Потьомкіна Ольга Костянтинівна 76260, 76261, 76262, 76263, 76264, 76265 
Похилько Валерій Іванович 77364 
Поштар Олексій Анатолійович 77123 
Правдін Валерій Валентинович 76025 
Прасол Дмитро Вікторович 75822 
Прийма Сергій Миколайович 77173 
Прилипко Сергій Константинович 77687 
Прима Андрій Миколайович 77883 
Притоманов Сергій Олексійович 75898 
Притула Ірина Володимирівна 75996, 75998, 75999, 76000, 76001, 76002, 76012, 

76013, 76014, 76016, 76828, 76829, 76830, 76954, 
76955, 77496, 77497, 77498, 77499, 77500, 77501, 
77502, 77503, 77504, 77527, 77528, 77529, 77530, 
77531, 77532, 77533, 77534, 77535, 77536, 77537, 
77538, 77539, 77540, 77541, 77547, 77548, 77549, 
77550, 77566, 77567 

Приходько Альона Михайлівна 77115 
Приходько Валентин Миколайович 77173 
Приходько Юрій Павлович 77720 
Пришва Олесь Борисович 77321 
Провоторов Кирило Денисович 76918 
Прокопишин Анатолій Дмитрович 76887 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 76033 
Пронтенко Василь Віталійович 77865, 77866 
Пронтенко Костянтин Віталійович 77864, 77865, 77866 
Проскуріна Тетяна Юріївна 75812 
Протопопов Петро Васильович 76120 
Прохоренко Леся Іванівна 77106 
Прохоров Валерій Павлович 77910 
Прохорова Лариса Анатоліївна 77666 
Проценко Тарас Олександрович 75769 
Процик Олександр Петрович 75738 
Процюк Олег Володимирович 77305 
Пугачевська Катерина Сергіївна 77598 
Пушкарьов Юрій Іванович 77623 
Пшетоцька Тетяна Юріївна 77915 
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Пшінько Олександр Миколайович 76485 
Пятисоцька Світлана Сергіївна 76687 
Рада Царицина (псевдонім) 76638 
Радейко Роман Ігорович 77103 
Радзієвсяка Вікторія Миколаївна 77703 
Радіонова Вікторія Олександрівна 76155 
Радіонова Ірина Федорівна 76043 
Радченко Світлана Миколаївна 77844 
Радько Олег Віталійович 76854, 76855, 76856 
Раєвнєва Олена Валентинівна 75842, 75843 
Рамковська Ілона Владиславівна 76018 
Распопова Юлія Олександрівна 76133 
Расулов Раміс Асимович 77597, 77599, 77724 
Расулова Алла Миколаївна 77597 
Ратинська Олена Євгенівна 75820 
Рахімкулов Рустам Рашитович 77195 
Рахметов Джамал Бахлулович 76693, 76694, 76696 
Рахметов Сергій Джамалович 76693, 76694 
Рачко Олена Федорівна (псевдонім) 76285 
Рашкова Жанна Валеріївна (Падалка Жаннет) 76989 
Ребар Інесса Василівна 77665 
Ревкевич Богдан Йосипович 75867 
Ревтьо Олеся Ярославівна 77571 
Редько Валерій Григорович 76301, 76305 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 76484, 76487 
Ретьман Сергій Васильович 76758, 76759, 76760 
Реут Анна Георгіївна 76380, 76385, 76993 
Рєзнік Олег Миколайович 76464, 76465, 76466, 76469 
Рєпка Аліна Олександрівна 75822 
Ржевська Наталія Вікторівна 75723, 75724 
Рибалко Юлія Володимирівна 76588 
Рибачок Антон Миколайович 76174, 76191 
Рибачок Наталія Антонівна 76215, 76217, 76218, 76219 
Риженко Віктор Павлович 77801 
Рижов Олексій Анатолійович 77801 
Рингач Наталія Олександрівна 76379 
Рисований Олександр Миколайович 77867 
Рихлюк Світлана Вікторівна 77438 
Різник В'ячеслав Володимирович 75726, 75727 
Різник Надія Анатоліївна 75721, 75722 
Роговський Іван Леонідович 75978 
Рогоза Костянтин Геннадійович 77782 
Рогозян Юлія Сергіївна 77649 
Родинський Олександр Георгійович 77434 
Родіна Наталія Володимирівна 77226 
Рожко Ілона Іванівна 76724 
Розбицький Володимир Анатолійович 76395 
Розенков Олексій Олександрович 77630 
Розова Катерина Всеволодівна 77364 
Рокочинський Анатолій Миколайович 77333 
Романенкова Юлія Вікторівна 75936 
Романова Дар'я Павлівна 76791 
Романова Олена Петрівна (Альона Романова) 77625 
Романчук Людмила Дмитрівна 77724 
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Романчук Наталія Миколаївна 76379 
Романюк Олександр Никифорович 77363 
Россол Олександр Володимирович 77066 
Ростов Олександр Володимирович (Олександр Рост) 76852 
Ростова Лариса Анатоліївна 76077 
Ротань Наталя Вікторівна 77319 
Ротова Світлана Олексіївна 77730 
Рощупкін Орест Ігорович 76070 
Рубан Лариса Анатоліївна 76689 
Рубцов Анатолій Львович 76708 
Рубцов Микола Олексійович 75871 
Руда Агнесса (псевдонім) 76907 
Руденко Владислав Григорович 76612, 76613, 76614 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 77322 
Рудик Наталія Василівна 75954 
Руднєва Тетяна Олександрівна 76810 
Рудник Наталія Василівна 77704 
Рудов Володимир Іванович 76739 
Руна Райдо, Runa Raydo (псевдонім) 76642 
Рунєєва Діана Євгеніївна 75864 
Русанов Сергій Аркадійович 76042 
Руссінова Ірина Станіславівна 77832 
Рутгайзер Вікторія Георгіївна 77098 
Рязанова Надія Сергіївна 75955, 77703 
Ряполова Ірина Олександрівна 77791, 77792 
Сабадаш Юлія Сергіївна 75770 
Саблук Василь Трофимович 76760 
Саваневич Вадим Євгенович 76339 
Савенко Вячеслав Якович 76650, 76682 
Саверченко Василь Григорович 77303 
Савіна Галина Григорівна 76813, 77120 
Савінова Наталія Володимирівна 76690, 76890, 76891 
Савченко Андрій Володимирович 77304, 77305 
Савченко Вячеслав Іванович 77638 
Савченко Олена Вячеславівна 77635 
Савченко Сергій Миколайович 77326 
Савчук Іван Григорович 77826 
Савчук Лариса Миколаївна 77604 
Савчук Роман Вячеславович 77372, 77373, 77604 
Савчук Тамара Олександрівна 76789, 77757 
Сагайдак Андрій Васильович 77329 
Сагер Людмила Юріївна 76046 
Садова Ганна Юріївна 77699 
Садовий Микола Ілліч 76354 
Садохіна Олександра Ігорівна 76818 
Сазонов Володимир Володимирович 75809 
Саінчин Олександр Сергійович 77659 
Саінчин Сергій Олександрович 77733 
Сакара Олег Юрійович 77155 
Саковський Андрій Анатолійович 77306 
Сакура Олег Геннадійович 75819 
Саленко Петро Миколайович 75887 
Салій Андрій Олександрович 75695 
Сало Анатолій Якович 76779 
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Сальнікова Анна Валеріївна 75975 
Самодін Артем Володимирович 76617 
Самойленко Андрій Миколайович 77877 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 76307 
Самолюк Василь Леонідович 76459 
Самонова Олена Ігорівна 76308 
Самсоненко Анастасія Анатоліївна 77184 
Самсонова Елена Владимировна (псевдонім) 76767, 77562 
Самусенко Сергій Олександрович 76106 
Самчук Василь Олександрович 76231, 76232 
Санін Олександр Геннадійович 76775 
Санніков Олег Валерійович 77680 
Саннікова Ольга Павлівна 76765, 76766, 77876 
Сапельникова Ганна Анатоліївна 76814 
Сапельняк Олександр Якович 77320 
Сапін Михайло Романович 77284, 77285, 77286 
Сапун Тетяна Олександрівна 77662, 77666 
Сарапіна Ольга Андріївна 77150 
Сарахман Максим Олександрович 75864 
Саріогло Володимир Георгійович 76379, 76380, 76385 
Сатановська Ганна Юріївна 76050, 77682 
Сафонов Ігор Валентинович 76445 
Сацик Сергій Петрович 76019 
Саюк Валентина Іванівна 76018 
Сбруєва Аліна Анатоліївна 76958 
Сванідзе Тимур Зурабович 76557, 76736 
Свистун Віталій Іванович 76407 
Свірідовська Лариса Михайлівна 77093 
Свірко Володимир Олександрович 76708 
Свістільнік Руслан Вікторович 76299 
Світельський Владислав Ігорович 76559 
Севериновська Олена Вікторівна 77434 
Севрук Ірина Миколаївна 77598 
Сегеда Сергій Павлович 76779 
Селезньов Сергій Володимирович 77042 
Селютін Артем Владиславович 77650 
Семененко Андрій Валерійович 76106 
Семененко Інга Євгеніївна 77114 
Семененко Лілія Миколаївна 77882 
Семененко Олег Михайлович 77882 
Семеніхіна Олена Володимирівна 76403, 76404, 76406, 76408, 76409, 76410 
Семенов Сергій Борисович 77300, 77405 
Семенюк Віктор Семенович 77251 
Семенюк Олександр Олександрович 77305 
Семікіна Олена Євгеніївна 75894 
Семон Богдан Йосипович 76779 
Сендецький Микола Миколайович 77121 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 76080 
Сергєєв Євгеній Олексійович 76329 
Сергєєва Ірина Анатоліївна 76820, 76821 
Сергєєва Ольга Юріївна 77086 
Сергієнко Валентина Павлівна 76152 
Сергієнко Олег Костянтинович 77593 
Сергійчик Станіслав Віталійович 76960 
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Сердцева Олена Анатоліївна 77885 
Сердюк Дмитро Олександрович 76214 
Сердюк Зоя Олексіївна 76286, 77827 
Сердюк Оксана Іванівна 75892 
Середа Ірина Валеріївна 76888, 76889 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 75799, 75800, 75801, 77486 
Середюк Дмитро Олександрович 76223, 76224, 76225, 76226, 77237 
Середюк Леонід Євгенович 77075 
Середюк Оксана Іванівна 75891 
Середюк Тарас Леонідович 75891, 75892 
Серницький Леонід Михайлович 76478 
Сєра Катерина Михайлівна 75976 
Сєров Микола Вікторович 76731 
Сєростанова Ольга Анатоліївна 75985, 75986, 75987 
Сибірянська Юлія Володимирівна 75956, 77704 
Сивцов Павло Володимирович 76823 
Сигида Любов Олексіївна 76047 
Сидоренко Марина Миколаївна 76163, 76961, 77727 
Сидоренко Юлія Всеволодівна 76777, 76790, 76791 
Сидоркин Лев Иванович (псевдонім) 76752, 76947 
Сидорович Василь Йосипович 77152, 77153 
Сидорук Тетяна Віталіївна 77981 
Сидорчук Марія Анатоліївна 77513 
Сидорчук Олеся Василівна 76758, 76759, 76760 
Сидоряк Наталя Георгіївна 77364 
Сизоненко Віталій Григорович 78000, 78001, 78002, 78003, 78004, 78005, 78006 
Симбірський Геннадій Дмитрович 77563 
Симчук Анатолій Степанович 76617 
Синіцька Тетяна Віталіївна 76722 
Синя Ангеліна Володимирівна 75773 
Сирота Всеволод Маркович 77844 
Сирота Зоя Миколаївна 77844 
Сиротенко Анатолій Миколайович 77883 
Сисоєнко Анатолій Сергійович 76722 
Сита Євгенія Миколаївна 77426, 77427, 77428, 77429, 77430, 77431 
Ситник Василь Володимирович 77380 
Ситніков Сергій Олегович 77074 
Сичова Вікторія Томасівна 76165, 76965, 77726 
Сівак Радій Миколайович 77750 
Сіверс Зінаїда Феодосіївна 76933 
Сідельніков Дмитро Геннадійович 76538 
Сікоєва Марина Заурбеківна 75906, 75907, 75908, 75909 
Сілантьєва Юлія Олександрівна 75738 
Сілкіна Юлія Валеріївна 77433 
Сільченко Ірина Вікторівна 77683 
Сімушкін Максим Михайлович 76880 
Сінаюк Сергій Юрійович 76545, 76900 
Сініцин Ігор Петрович 75777 
Сініцин Рустем Борисович 75772 
Сінкевич Деніс Леонідович 77068 
Сінчук Анастасія Володимирівна 77320 
Сіренко Наталя Миколаївна 77448, 77449 
Сіренко Юлія Василівна 75700 
Сіфурова Альона Ігорівна 77151 
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Скачков Валерій Вікторович 76044 
Скепко Віліна Володимирівна 77622 
Скиба Юрій Мирославович 77616 
Скибчук Анастасія Андріївна 76994 
Скляров Олександр Іванович (Leninas) 77456 
Скороход Денис Юрійович 76478 
Скрипіна Ірина Валентинівна 77689 
Скрипник Анатолій Миколайович 75982 
Скрипник Неля Іванівна 76632 
Скрипник Сергій Михайлович 76169 
Скрипниченко Наталья Яківна 77266 
Скрябін Олександр Леонідович 76779 
Скубенко Юлія Олександрівна 76139 
Скуратовський Анатолій Кирилович 76854, 76855, 76856 
Славінська Олена Сергіївна 76497, 76650, 76682 
Слєпцов Олег Семенович 75852, 76556 
Сліпенко Анатолій Костянтинович 77838, 77841 
Сліпченко Володимир Георгійович 75868, 75869, 75870 
Слободянюк Наталія Михайлівна 76601 
Слуцький Дмитро Єфимович 76371 
Слюсар Людмила Іванівна 76379 
Слятіна Ірина Олександрівна 77186, 77187 
Смаглюк В'ячеслав Михайлович 77435 
Смаглюк Геннадій Геннадієвич 76044 
Смаглюк Олександр Володимирович 77305 
Смачило Валентина Володимирівна 77026 
Смерницький Дем'ян Вікторович 75769 
Сметанюк Віктор Анатолійович 76007 
Смирнов Владислав Анатолійович 76548, 76684, 77143 
Смирнов Олег Володимирович 76761 
Смірнов Максим Юрійович 77443 
Смірнов Олег Костянтинович 77173 
Смірнов Олександр Юрійович 77585, 77954 
Смола Василь Якович 76189 
Смоляр Наталія Олексіївна 76117, 76118 
Смоляр Юрій Юрійович 76381 
Смольянко Любов Григорівна 76350 
Смольянко Олена Михайлівна 76350 
Смородина Алла Євгенівна 77766 
Снігур Галина Олександрівна 76810 
Снігур Христина Анатоліївна 77768 
Снітко Олена Степанівна (псевдонім) 76285 
Собкович Ганна Богданівна 77517 
Соболева Ірина Валеріївна 77747 
Соболєв Андрій Сергійович 77244 
Соболєв Леонід Давидович 75997 
Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна 75945 
Соборова Інга Вікторівна 76508 
Совгира Тетяна Ігорівна 77694, 77695, 77696 
Совелия Понти (псевдонім) 76862 
Совенко Валерій Володимирович 77826 
Соколецька Клавдія Михайлівна 77659 
Соколова Ганна Борисівна 77106 
Солов'яненко Анатолій Анатолійович 77248 
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Соловей Леся Віталіївна 77277 
Соловей Олександр Олександрович 76053 
Соловйов Андрій Ігорович 75804 
Солодковська Ганна Володимирівна 77737 
Солодовнік Олеся Олександрівна 77067 
Соломаха Тетяна Іванівна 78001, 78005 
Сольоний Євгеній Євгенійович 77999, 78000, 78001, 78003, 78005 
Сомова Людмила Іванівна 77251 
Сорокін Віталій Володимирович 77401, 77559 
Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім) 77839, 77840 
Сотникова Світлана Іванівна 76372, 76374 
Софійчук Катерина Костянтинівна 77493, 77494 
Софія Скрипка (псевдонім) 75775 
Спиридонова Ренальда Павлівна 76730 
Спіріна Ірина Дмитрівна 76052 
Спіркіна Оксана Олексіївна 77381, 77383 
Ставерська Тетяна Олександрівна 76920 
Стаднік Микола Миколайович 76808 
Стародуб Микола Федорович 76600 
Стародубцев Григорій Миколайович 75694 
Стародумова Аліна Вячеславівна 77506 
Старусева Вікторія Вадимівна 77949, 77950 
Старченко Олександр Юрійович 77731 
Стасюк Валерій Федорович 76039 
Стасюк Юрій Миколайович 76779 
Статівка Валентина Іванівна 77997 
Стахурська Інесса Олександрівна 75779 
Стахурський Олександр Валентинович 75864 
Стаценко Олексій Павлович 77616 
Стащук Олена Володимирівна 76751 
Стебліченко Олена Іванівна 76695 
Стеблянко Аліна Володимирівна 76469 
Стегній Світлана Іванівна 76382 
Стельмах Костянтин Володимирович 76898, 76902 
Степаненко Микола Іванович 77941, 77942 
Степаненко Наталія Володимирівна 77756 
Степаненко Олександр Володимирович 76753 
Степанов Олег Станіславович 76617 
Степанова Ганна Миколаївна 76617 
Степанюк Світлана Іванівна 77320, 77321 
Степченко Володимир Миколайович 76923 
Стефківський Віктор Михайлович 76758, 76759, 76760 
Стеценко Богдан Станіславович 77703 
Стецишин Микола Миколайович 77664 
Стецівка Мар'ян Романович 77051 
Стойка Віталій Олександрович 76633 
Стойка Сергій Олександрович 76633 
Стойко Ігор Іванович 75989, 77485 
Стратійчук Анна Григорівна 77266 
Страхов Сергій Олегович 76142 
Страхова Оксана Петрівна 77801 
Страшко Станіслав Васильович 77713 
Страшук Юрій Олександрович 76683 
Стрельбіцький Михайло Анатолійович 76129 
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Стретович Світлана Сергіївна 77850 
Стрига Михайло Вікторович 77881 
Стрикаленко Євгеній Андрійович 77320 
Стрільців Олександр Михайлович 77307 
Студінська Галина Яківна 76269 
Стукало Андрій Вікторович 76146, 76147, 76148 
Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна 76531, 76534 
Сулема Ольга Костянтинівна 77233, 77234 
Супонькіна-Лагнюк Валерія Сергіївна 76849 
Суприган Олена Іванівна 76378, 76673 
Супрун Богдан Володимирович 77552 
Супрун Володимир Миколайович 77645 
Супрун Людмила Вікторівна 77646, 77647 
Суровый Джо (псевдонім) 77256 
Суслов Володимир Юрійович 76782 
Сухін Володимир Вікторович 75739, 75740, 75816 
Суховій Лідія Анатоліївна 77746 
Сухомлин Юлія Володимирівна 76617 
Сухорукова Софія Володимирівна 76368 
Сушкова Ольга (псевдонім) 76936, 76937, 76938, 77384, 77385 
Сущук-Слюсаренко Вікторія Ігорівна 77402, 77783 
Тадеєв Василь Олександрович 77836, 77837 
Тапкова-Грінштат Ірина Вікторівна 76190 
Таран Олена Іванівна 77730 
Тарасенко Ігор Іванович 77597, 77599, 77724 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 76286, 77827, 77996 
Тарасова Тетяна Олексіївна 77145 
Татарінова Ольга Василівна 77765 
Татарчук Людмила Михайлівна 76842 
Тацакович Назарій Любомирович 77878 
Твердохліб Євген Миколайович 75777 
Теличук Вікторія Іванівна 77244 
Телятник Максим Сергійович 77620 
Темник Інга Олександрівна 77755 
Терехов Георгій Вадимович 76470 
Терещенко Ганна Ігорівна 76379, 76380, 76385 
Терещенко Людмила Анатоліївна 75944 
Терещенко Микола Вікторович 77382 
Терзі Вероніка Мечеславівна 77019 
Терлецький Валентин Миколайович 76037 
Терлецький Олександр Олександрович 76722 
Тернавський Андрій Григорович 76621 
Терновський Володимир Олександрович 77369 
Терпай Дмитро Юрійович 77522 
Теслюк Ірина Олександрівна 76107 
Тесля Юрій Миколайович 75910 
Тименко Володимир Петрович 77844 
Тимків Наталія Володимирівна 76400 
Тимощук Тарас Анатолійович 76789 
Тимченко Сергій Анатолійович 76224 
Титаренко Олена Іллівна 76033 
Тиха Майя Віталіївна 76134 
Тихонов Олександр Іванович 75991 
Тичинський Костянтин Олексійович 77078 
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Тичківська Ольга Мирославівна 77624 
Тищенко Олександр Михайлович 77986 
Тищенко Олена Петрівна 77237 
Тімченко Ольга Дмитрівна 77077 
Тітаренко Євген Леонідович 76762 
Тітова Людмила Леонідівна 75978 
Ткач Микола Михайлович 77005 
Ткач Наталія Анатоліївна 76580, 76609 
Ткаченко Владислав Миколайович 76853 
Ткаченко Лідія Григорівна 75699, 75700, 76380, 76385 
Ткаченко Павло Петрович 77864 
Ткаченко Тетяна Іванівна 77599, 77724 
Ткачова Валерія Олександрівна 76444 
Ткачук Борис Миколайович 77265 
Ткачук Микола Анатолійович 76161 
Ткачук Олена Вікторівна 76044 
Ткачук Сергій Григорович 75717 
Ткачук Юрій Ігорович 75869 
Токаренко Іван Олександрович 77015 
Толмачова Світлана Рафаїлівна 75812 
Томашевський Андрій Володимирович 75743 
Топал Юлія Валеріївна 77707 
Топузов Олег Михайлович 77828 
Тороп Крістіна Сергіївна 77931 
Тоцький Олександр Сергійович 75918 
Третьяков Василь Олександрович 76131, 76132, 77454 
Третьяков Олександр Олександрович 77320 
Третьякова Діана Леонідівна (Діана) 76289 
Третьяченко Максим Олександрович 76041 
Трибель Станіслав Олександрович 76759 
Трибрат Костянтин Олександрович 76266 
Трикутько Володимир Олександрович 76730 
Трінька Ганна Юріївна 76228 
Тронько Віра Володимирівна 77598 
Трофименко Людмила Іванівна 77930 
Трофименко Олександра Анастасія Сергіївна 76871 
Трофименко Павло Євгенович 77623 
Трофимчук Дмитро Миколайович 77333 
Трофимчук Сергій Михайлович 77111, 77254 
Трофімов Руслан Валерійович 76175 
Трофімова Олена Борисівна 77225 
Трохимчук Віталій (псевдонім) 76757 
Троценко Павло Дмитрович 76685, 77889 
Троцька Валентина Миколаївна 76140 
Троян Аліна Василівна 77275 
Трубін Ігор Олексійович 77586 
Трубіна Марина Володимирівна 77586 
Трунова Ірина Михайлівна 75877 
Трусова Наталя Вікторівна 77369 
Труфанов Ілля Геннадійович 77513 
Труханов Олександр Сергійович 77589 
Тульчинський Вадим Григорович 75839 
Тульчинський Петро Григорович 75839 
Турбінський Артур Михайлович 76932 
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Турчин Раїса Олександрівна 76649 
Тюлєнєва Олена Анатоліївна 76337 
Тютюнник Євген Леонідович 76835, 76953, 77557 
Удод Людмила Віталіївна 76876 
Ужва Алла Миколаївна 76707 
Узунова Анастасія Олександрівна 76099 
Улибін Юліан Олександрович 75879 
Уманскій Володимир Вікторович 75767 
Уманський В'ячеслав (UMANSKY VIACHESLAV) 77258 
Упольніков Сергій Леонідович 76389 
Ус Марина Ігорівна 77580, 77618 
Усенко Андрій Вікторович 75876 
Усенко Олена Володимирівна 77603 
Усов Олександр Євгенович 76309 
Уськова Любов Вікторівна 76653 
Ушаков Віктор Станіславович 77665 
Ушій Лідія Іванівна 77686 
Фалін Сергій Сергійович 77406 
Фаліон Сергій Валерійович 77039, 77040 
Фалько Наталя Миколаївна 76032 
Фастованов Дмитро Ігорович 76314 
Фатонаде Олутобі Давід 75990 
Феденко Єлизавета Сергіївна 76051, 76052 
Феденко Іван Іванович 76708 
Федик Володимир Васильович 76910 
Федів Володимир Іванович 77936 
Федоренко Андрій Віталійович 76758, 76759 
Федоренко Віталій Петрович 76760 
Федоров Андрій Олексійович 76539, 76540, 76541, 77817, 77818, 77819 
Федорова Вікторія Олександрівна 76780, 77116 
Федорова Діна Володимирівна 77597, 77599 
Федорова Олена Петрівна 77325 
Федоровська Наталія Володимирівна 77307 
Федорчук Валентина Григорівна 76693, 76694, 76696 
Федорчук Євгенія Миколаївна 76693, 76696 
Федорчук Михайло Іванович 76693, 76694, 76696 
Федорчук Руслан Борисович 78000, 78003, 78006 
Федорчук Світлана Володимирівна 77491 
Федосова Ірина Василівна 76676 
Федулова Любов Іванівна 75788 
Федченко Вікторія Юріївна 75894 
Федя (псевдонім) 76699 
Федяй Володимир Іванович 77487 
Феоклістова Олена Віталіївна 76155 
Фесенко Дмитро Вікторович 75851 
Фесенко Захарій Валерійович (biozahard) 77688 
Филипенко Олена Михайлівна 76530, 76535 
Фіголь Алла Степанівна 76233 
Фідик Володимир Іванович 76278 
Філатов Євген Володимирович 76514, 76515, 76843, 76844, 76845, 76846, 76847, 

77407, 77408, 77410, 77411 
Філатова Ірина Вікторівна 76106 
Філєр Залмен Юхимович 76723 
Філімонов Денис Віталійович 76907 
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Філіпова Інна Михайлівна 76694 
Філіппова Ірина Володимирівна 75803 
Філіпцова Ольга Володимирівна 75905 
Філіпчук Наталія Василівна 77052, 77053 
Фінкельштейн Володимир Борисович 76390 
Фіщук Олексій Васильович 76391 
Фокас Ольга Андріївна 77585, 77954 
Фокін Сергій Борисович 76866 
Фокша Костянтин Сергійович 76101 
Фоменко Володимир Степанович 76136 
Фомін Геннадій Георгійович 77300, 77405 
Форкун Ірина Валеріївна 76625 
Формазюк Віталій Єфімовіч 77282, 77403, 77404 
Франко Василь Якимович 77332 
Фрич Лариса Вікторівна 77406 
Фролов Володимир Констянтинович 76266 
Фролова Катерина Павлівна 76192 
Фролова Оксана Євгенівна 75991 
Фролова Тетяна Олександрівна 77654, 77736, 77738 
Фуркало Сергій Олексійович 77721 
Футимський Анатолій Юліанович 76161 
Хабло Оксана Юріївна 76509 
Хазан Наталія Вікторівна 76762 
Халабаджах Інна Михайлівна 77997 
Халімон Євген Валентинович 76747 
Халіна Вероніка Юріївна 77026 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 76529 
Хараберюш Іван Федорович 77118 
Харечко Надія Володимирівна 77307 
Харжевська Ольга Михайлівна 77763, 77764 
Харитонов Віктор Миколайович 77896 
Харіна Олена Олегівна 76271 
Харута Віталій Сергійович 76391, 76392 
Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна 77320 
Харченко Анна Миколаївна 76497, 76682 
Харченко Володимир Данилович 76376 
Хахановський Валерій Георгійович 77435 
Хвалинська Віта Володимирівна 75700 
Хвостенко Владислав Сергійович 77581 
Хейфец Літа Романівна 75878 
Хімей Роман Іванович 76482 
Хіміч Олександр Миколайович 76941, 76942 
Хімічева Ганна Іванівна 75861 
Хіра Харпріт Сінгх 75749, 75750, 75751, 75752, 75753, 75754, 75755, 

75756, 75757, 75758, 75759, 75760, 75761, 75762 
Хіхлов Єгор Олександрович 76028 
Хламов Сергій Васильович 76339 
Хлань Людмила Вікторівна 78001, 78002, 78004, 78005, 78006 
Хлевна Юлія Леонідівна 75910 
Хмелевська Оксана Михайлівна 76379, 76380, 76385 
Хмілевський Денис Васильович 76840 
Хобта Юлія Андріївна 77811, 77812, 77813, 77814 
Ходаківська Вікторія Павлівна 75830 
Холодюк Володимир Олександрович 75994, 77478 
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Холостенко Андрій Володимирович 77917 
Хоменко Павло Віталійович 77277 
Хомутовська Ірина Іванівна 76726 
Хохленкова Наталя Вікторівна 76330 
Хохолкін Андрій Сергійович 76772 
Хрикін Сергій Павлович 76035 
Христенко Владислав Євгенійович 77821 
Хром'як Христина Юріївна 76316 
Хрущ Ніла Анатоліївна 76624, 76625 
Хряпкін Олександр Володимирович 77910 
Худолій Анатолій Олексійович 77102 
Цап Володимир Дмитрович 77369 
Цапко Денис Петрович 77126, 77127, 77128, 77129, 77130, 77131, 77132, 

77133, 77134, 77135, 77136, 77137, 77138, 77139, 
77140, 77337, 77339, 77340, 77341, 77342, 77343, 
77344, 77345, 77346, 77347, 77348, 77349, 77350, 
77351, 77352, 77353, 77354, 77355, 77356, 77357, 
77358, 77359, 77360, 77361, 77362 

Царевська Оксана Валеріївна 76460 
Царенко Ксенія Сергіївна 76623 
Царук Микола Анатолійович 76839 
Царькова Ольга Вікторівна 76033 
Царьова Тетяна Олександрівна 77846 
Цвіркун Юрій Іванович 76882 
Цегельник Дмитро Юрійович 75850 
Целіщев Ігор Олегович 77882 
Цемма Марк Ігорович 76564, 76565 
Цибуляк Олег Михайлович 77590 
Цибульська Вікторія Олександрівна 77774 
Цибульський Михайло Олександрович (Макс 
Сухарєв) 

77774 

Цибух Олександр Валерійович 77582 
Циганенко Дмитро Романович 76843, 76844, 76845, 76846, 76847 
Циганкова Тетяна Михайлівна 77737 
Циганок Анастасія Вікторівна 76579 
Циганюк Анастасія Вікторівна 76577 
Цимбал Наталія Миколаївна 76391 
Цимбал Олександр Іванович 75700, 76380 
Цимбалиста Оксана Анатоліївна 75787 
Цимбалюк Світлана Ярославівна 77416 
Ципко Вікторія Віталіївна 77493, 77494, 77755 
Ципріанович Ігор Володимирович 77731 
Цілинко Ірина Олександрівна 77100 
Цільмак Олена Миколаївна 76123 
Цуканов Олег Федорович 76214 
Цуруль Ольга Анатоліївна 77554, 77561, 77564, 77615 
Цюман Тетяна Петрівна 75938, 75948 
Чабан Галина Вікторівна 75693 
Чаговець Віта Віталіївна 76536 
Чадюк Анатолій Володимирович 77956 
Чайка Володимир Миколайович 76588, 76594, 76759 
Чала Наталія Миколаївна 75791 
Чалій Людмила Володимирівна 76268 
Чаплинський Тимофій Петрович 77757 
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Чарнецька Раїса Трохимівна 77635 
Чаюн Ірина Олександрівна 77599 
Чвертко Людмила Андріївна 76635 
Чебан Тетяна Миколаївна 75817, 75818 
Чеботарь Вікторія Сергіївна 76680 
Чеботарьова Євгенія Олегівна 77141 
Чебукіна Валентина Федорівна 76805 
Чекан Катерина Володимирівна 76758, 76759, 76760 
Чекмарьов Дмитро Борисович 77438 
Челомбітко Андрій Федорович 76758, 76759, 76760 
Чемакіна Октябрина Володимирівна 76708 
Чепеленко Анжеліка Михайлівна 77945, 77946 
Червоняк Євген Олександрович 75772 
Черенько Людмила Миколаївна 76380, 76385, 76993 
Черепов Віталій Михайлович 76275, 76276, 77769, 77772 
Череповська Наталія Іванівна 76393 
Черкасов Віктор Гаврилович 77238, 77284, 77285, 77286 
Черкашин Вадим Вікторович 77589 
Чернікова Ірина Олександрівна 77861 
Чернікова Людмила Антонівна 77173 
Черніченко Віктор Васильович 76379, 76380, 76385 
Чернова Наталя Анатоліївна 77947 
Чернявський Сергій Сергійович 76369, 76509, 77720 
Черняєва Олена Вікторівна 77458 
Черняк Людмила Володимирівна 77850 
Чернякова Жанна Юріївна 76365 
Чесноков Сергій Володимирович 76497 
Чечет Анна Михайлівна 76387, 76388 
Чечотка Олена Валеріївна 76720, 76721 
Чешко Анатолій Анатолійович 76463 
Чирка В'ячеслав Ігорович 77211 
Чистякова Ірина Анатоліївна 76742 
Чистякова Тамара Василівна 76941, 76942 
Чмутова Ірина Миколаївна 77276 
Чопенко Дмитро Юрійович 77515 
Чорна Альона Віталіївна 76850 
Чорна Вікторія Володимирівна 75903 
Чорна Єлизавета Олегівна (Чорна Чайка Портова) 76926 
Чорноус Юлія Миколаївна 77720 
Чуба В'ячеслав Володимирович 75976, 75977 
Чубань Тетяна Василівна 76892, 76893, 76894, 76895 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 77381 
Чугуєва Інна Євгенівна 75822 
Чуйко Володимир Олександрович 77624 
Чуйко Марія Миколаївна 76764 
Чумак Лариса Федорівна 77097 
Чумак Надія Петрівна 76280 
Чумак Світлана Олександрівна 76398 
Чумаков Алєксандр Георгійович 76479 
Чумаченко Василь Андрійович 76254 
Чумаченко Олена Петрівна 77492 
Чупріна Олександра Святославівна 76355 
Чурпіта Ганна Вікторівна 76509 
Чухраєв Микола Вікторович 76470 
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Чушенко Валентина Миколаївна 76330 
Чхаідзе Анна Олександрівна 77099 
Чхаїдзе Давид Мевлудович 76782, 76783 
Шавло Ірина Анатоліївна 77586 
Шакаль Дмитро Володимирович 75823 
Шаламов Руслан Васильович 77943, 77958 
Шалар Олег Григорович 76566, 76567, 76568, 76569, 77320 
Шамоня Володимир Григорович 76409, 76410 
Шанойло Семен Михайлович 76820, 76821 
Шаповал Світлана Леонідівна 77597, 77599, 77724 
Шаповалов Валентин Валерійович 76155 
Шаповалов Валерій Володимирович 76096, 76848 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 76096, 76155, 76848 
Шапошник Владислав Юрійович 76486, 76489 
Шапошникова Ірина Василівна 77160 
Шапошникова Юлія Геннадіївна 75822 
Шапран Наталя Сергіївна 77703 
Шарапа Айна Андріївна 77044 
Шарапа Андрій Іванович 76711 
Шарапа Раїса Іванівна 76711, 77044 
Шарко Валентина Дмитрівна 77830 
Шаров Сергій Володимирович 76443, 76445, 76446, 76448, 77745 
Шарова Тетяна Михайлівна 76443, 76447, 76448, 77746 
Шарчук Світлана Іллівна 77887 
Шатарська Інна Федорівна 77288, 77289, 77290 
Шваб Єлизавета Юріївна 77833 
Швець Павло Анатолійович 76379, 76995 
Швець Тамара Володимирівна 76369 
Швидка Ганна Юріївна 75699, 76994 
Швидкий Андрій Володимирович 76007 
Шворов Сергій Андрійович 76586, 76599, 76600 
Шебанова Віталія Ігорівна 75872, 75873, 75874, 76618, 76619, 76620, 77157, 

77158 
Шевенко Михайло Сергійович 76177, 76180 
Шевченко Олексій Володимирович 76810, 76811 
Шевченко Петро Григорович 76984 
Шевченко Світлана Віталіївна 76032, 76033 
Шевченко Тетяна Петрівна 76810, 76811 
Шевчук Василь Петрович 76779 
Шевчук Дмитро Михайлович 77751 
Шевчук Ігор Васильович 76758 
Шевчук Леся Олексіївна 77191 
Шевчук Оксана Іванівна 78005 
Шевчук Павло Євгенович 75700 
Шевчук Руслан Іванович 76038 
Шевчук Сергій Миколайович 76769 
Шелудяк Олена Леонідівна 76816 
Шеляг Ганна Віталіївна 77170 
Шендрик Катерина Миколаївна 76760 
Шерман Євген Михайлович 77756 
Шерман Ісаак Михайлович 76924, 76925, 76927 
Шерман Іссак Михайлович 77670 
Шерман Михайло Ісаакович 77756 
Шерстюк Роман Петрович 77485 
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Шершень Олег Ігорович 77770 
Шестак Геннадій Анатолійович 76055, 76056, 76057, 76058, 76059, 76060, 76061, 

76062, 76063, 76064, 76065, 76066, 76503, 76504, 
76505, 76506, 76507 

Шикунов Олександр Анатолійович 76484 
Шиманський Валентин Васильович 75768 
Шинкарук Василь Дмитрович 75966 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 77490, 77491 
Шинкура Лариса Михайлівна 77923, 77924 
Шипіна Світлана Юріївна 76890 
Шишкін Владислав Сергійович 76379, 76385, 76993 
Шиян Ігор Олександрович 76122 
Шкарабура Микола Григорович 77986 
Шкарбуль Ольга Вікторівна 76876 
Шкарупа Ольга Володимирівна 75979, 75980, 76985 
Шкварський Олександр Володимирович 77122 
Шкідченко Софія Григорівна 77415 
Шкляр Віталій Сергійович 76616 
Шликова Вікторія Олександрівна 75845 
Шльонська Ольга Леонідівна 75687 
Шматковська Тетяна Олександрівна 76751, 76756 
Шмуліч Вадим Костянтинович 77949, 77950 
Шовкопляс Володимир Миколайович 77687 
Шостак Інна Віталіївна 77104 
Шпак Ганна Анатоліївна 76715 
Шпень Олена Григоріївна 76094, 76095 
Шпильовий Іван Федорович 76391, 76392 
Шпичак Аліна Олегівна 75991 
Шпичак Олег Сергійович 75991 
Шрам Тетяна Валеріївна 77144 
Шрам Христина Сергіївна 76728 
Шрамко Руслана Григорівна 77942 
Штома Валерій Володимирович 76102, 76105 
Штомпель Вячеслав Михайлович 77719 
Штурко Іван Олександрович 76407 
Шулаков Едуард Миколайович 78000, 78003 
Шулякова Леся Вікторівна 76945 
Шульга Оксана Сергіївна 76005 
Шульга Роман Петрович 76616 
Шульга Сергій Іванович 76005 
Шульженко Іван Денисович 76883 
Шульженко Олег Григорович 76883 
Шульженко Олександр Вікторович 76663 
Шуплєцов Данило Костянтинович 77184 
Щавінська Ганна Владиславівна 76273 
Щеглова Альона Борисівна 76353 
Щеглюк Богдан Петрович 77296 
Щербак Надія Євгенівна 78000, 78003, 78006 
Щербакова Надія Олександрівна 77755 
Щербакова Олена Олександрівна 76010 
Щербань Вадим Сергійович 76349 
Щербатюк Олександр Олександрович 78002, 78004 
Щербина Дар'я Володимирівна 76018 
Щеулов Борис Дмитрович 76361 
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Щупак Ігор Якович 77991, 77995 
Эмма Пиньковская, Емма Піньковська  (псевдонім) 75828 
Эмма Пиньковская, Емма Піньковська (псевдонім) 75824, 75826 
Ювковецька Юлія Олександрівна 75792 
Юдіна Ксенія Євгеніївна 77879 
Юдіна Тетяна Іллівна 77599 
Юлія Саніна (псевдонім) 77607, 77608, 77609, 77610, 77611 
Юркова Олександра Іванівна 76453 
Юсефі Гасемабадіян Шахін Рахматоллах 76949 
Юсіф Катерина Файсалівна 76990 
Юскович-Жуковська Валентина Іванівна 77868, 77869, 77870, 77871 
Юсупов Володимир Васильович 77306 
Ющук Іван Пилипович 77843 
Яблоков Сергій Володимирович 77119 
Яель (псевдонім) 76951 
Язвінська Надія Вікторовна 77846 
Якимова-Маклюк Алла Валентинівна 76188 
Якимова Наталія Сергіївна 75700 
Якір Михайло Семенович 77177 
Яковенко Анна Олександрівна 75866, 75880 
Яковлев Ігор Анатолійович 77667 
Яковлева Наталія Вікторівна 77969 
Яковлєв Олег Володимирович 77155, 77573 
Яковлєва Анна Валеріївна 76384 
Яковлєва Юлія Володимирівна 77458 
Якорнов Євгеній Аркадійович 76214 
Якубов Артур Шамільович 76128 
Якубовський Володимир Геннадійович (Empathica) 75686 
Яланська Світлана Павлівна 77890 
Ялосоветський Ігор Андрійович 76683 
Янін Олексій Євгенович 76622 
Янко Наталія Валентинівна 76837 
Янковський Ігор Миколайович 77126, 77127, 77128, 77129, 77130, 77131, 77132, 

77133, 77134, 77135, 77136, 77137, 77138, 77139, 
77140, 77337, 77339, 77340, 77341, 77342, 77343, 
77344, 77345, 77346, 77347, 77348, 77349, 77350, 
77351, 77352, 77353, 77354, 77355, 77356, 77357, 
77358, 77359, 77360, 77361, 77362 

Яновська Надія Олександрівна (Nadine) 77690 
Яновська Наталія Миколаївна 75778, 77267 
Яновський Фелікс Йосипович 75772 
Янчев Андрій Володимирович 77151 
Янчева Ліана Миколаївна 77145 
Янько Федір Олексійович 77280 
Яралян Арсен Миколайович 77483, 77484 
Яремич Андрій Леонідович 75718 
Яремко Олександр Богданович 75867 
Яремчук Віталій Петрович 77952, 77953 
Ярмола Наталія Анатоліївна 77925 
Ярмолюк Микола Олександрович 77016 
Ярних Тетяна Григорівна 75991, 76330 
Яровий Андрій Анатолійович 76347, 76348, 76349 
Ярош Олег Михайлович 75699, 75700, 76380 
Ярошенко Альона Ігорівна 76003, 76004 
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Ярошенко Ольга Григорівна 77824 
Яценко Ольга Миколаївна 77737 
Ященко Юрій Борисович 77055 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Вінницький національний технічний університет  76822, 76877, 77626 
Громадська організація "Голосіївська криївка"  77686 
Громадська організація "ІНСТИТУТ 
ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ" 

 75898 

Громадська організація "ФЕДЕРАЦІЯ 
ГІМНАСТИКИ УКРАЇНИ" 

 77059 

Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини"  
Державного управління справами 

 76939, 77055 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства 
та гінекології Національної Академії Медичних Наук 
України" 

 77266 

Державна установа "Урядовий контактний центр"  77244 
Державне підприємство "Інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства соціальної 
політики України" 

 77999, 78000, 78001, 78002, 78003, 78004, 78005, 
78006 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 76134, 76135, 76136, 77707, 77721, 77722 

Державний заклад "Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини  
катастроф Міністерства охорони здоров'я України" 

 76019 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 75769 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 76484, 76485, 76486, 76487, 76488, 76489 

Дочірнє підприємство "Науково-Виробниче 
підприємство "Укрприборсервіс" 

 76174, 76191 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 75896 

Запорізький державний медичний університет  77801 
Запорізький національний технічний університет  76528 
Запорізький національний університет  75841 
Інститут геологічних наук Національної Академії наук 
України 

 77687 

Інститут гідробіології Національної Академії Наук  76309 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 75699, 75700, 76379, 76380, 76385, 76993, 76994, 
76995 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 76941, 76942 

Інститут клітинної біології Національної академії  
наук України 

 76411 

Інститут проблем реєстрації інформації Національної 
академії наук України 

 76820, 76821 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 76103 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 75787, 75788, 75789, 75790, 75791, 75792, 75793, 
77847, 77848, 77849, 77850, 77851 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 77596, 77597, 77598, 77599, 77724 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 76271, 76810, 76811 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 77079, 77080, 77081, 77082, 77083, 77084, 77684, 
77685 
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Київський національний університет технологій та 
дизайну 

 75861 

Комунальне підприємство "Дніпровська міська 
студія телебачення" Дніпровської міської Ради 

 76079 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МІСЬКОФОРМЛЕННЯ" 

 77636 

Кременчуцький національний університет  
імені Михайла Остроградського 

 77141 

Маріупольський державний університет  75770, 75811, 77118, 77119 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 77669 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 76140 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 77678 

Національна академія внутрішніх справ  77304, 77305, 77306, 77307 
Національна академія внутрішніх справ  76369, 76509, 76617, 77435, 77720 
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського  76820, 76821 
Національна металургійна академія України  76133, 77251, 77252, 77253, 77372, 77373, 77604 
Національна наукова сільськогосподарська 
бібліотека Національної академії аграрних наук 
України 

 76838, 76842 

Національний авіаційний університет  76708 
Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 77065 

Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 77179, 77180, 77181 

Національний педагогічний університет  
ім. М.П. Драгоманова 

 76018 

Національний транспортний університет  75717, 75741, 76497, 76582, 76650, 76682, 77191, 
77192, 77493, 77494, 77755 

Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

 75966, 75967, 75968, 75969, 75970, 75971, 75972, 
75973, 75974, 75975, 75976, 75977, 75978, 75979, 
75980, 75981, 75982, 76583, 76584, 76585, 76586, 
76587, 76588, 76589, 76590, 76591, 76592, 76593, 
76594, 76595, 76596, 76597, 76598, 76599, 76600, 
76601, 76602, 76603, 76604, 76605, 76606, 76607, 
76608, 76966, 76967, 76968, 76969, 76970, 76971, 
76972, 76973, 76974, 76975, 76976, 76977, 76978, 
76979, 76980, 76981, 76982, 76983, 76984, 76985, 
76986, 76987, 76988, 77001, 77002, 77003, 77269, 
77275, 77782 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 76716 

Національний університет харчових технологій  76005 
Національний фармацевтичний університет  76330 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  76753 
Одеський державний університет внутрішніх справ  75813, 76107, 76108, 76123, 76311, 76312, 76313 
Поліська дослідна станція Національного наукового 
центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії" 

 76631, 77075, 77076 

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 

 76769, 77888, 77890, 77941, 77942 
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Приватне акціонерне товариство "Інститут 
інформаційних технологій" 

 75918 

Приватне підприємство "ІТІ ГРУП"  76809 
Приватне підприємство "Лардан"  77195 
Приватне підприємство "Творча архітектурна  
майстерня "Донець" 

 77627 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДНІПРО 
ТРЕЙД" 

 76087 

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний 
інститут бізнесу" 

 76222, 77299 

СТАРЛАЙН СОЛЮШНС ТОВ  76542 
Сумський державний університет  76046, 76047, 76082, 77623 
Товариство з додатковою відповідальністю 
"Український науково-дослідний інститут харчової 
промисловості" 

 76103 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"A5 CICTEMC" 

 77089 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АВЕН-ТУР" 

 77517 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 76781, 76782, 76783, 77585, 77954 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АСА-ІНЖИНІРИНГ" 

 77300, 77405 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"БДО Консалтинг" 

 77909 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ВІ.ЕЙ. СОЛЮШИНС ЕСТОНІЯ" 

 76405 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Естафета"  77948 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Житомирський міський інформаційний центр" 

 77236 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ" 

 76529 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 76231, 76232 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперія 
Фітнеса" 

 77123 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 77126, 77127, 77128, 77129, 77130, 77131, 77132, 
77133, 77134, 77135, 77136, 77137, 77138, 77139, 
77140, 77337, 77339, 77340, 77341, 77342, 77343, 
77344, 77345, 77346, 77347, 77348, 77349, 77350, 
77351, 77352, 77353, 77354, 77355, 77356, 77357, 
77358, 77359, 77360, 77361, 77362 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут 
розробки інформаційних систем" 

 77956 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 77066 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Київський інститут міського цивільного проектування" 

 77406 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 77714 

Товариство з обмеженою відповідальністю "М-ЕНД-С"  76807 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробниче об'єднання "Стратег" 

 77955 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Науково-виробниче об'єднання "Центр впровадження 
енергозберігаючих технологій" 

 76389 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Науково-виробниче підприємство "Атлон Авіа" 

 77078 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"НОКК СОФТ" 

 77401, 77559 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НФ"  76081 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПАВЛІВСЬКИЙ ПИВЗАВОД" 

 76639 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Перпетуум Мобіле" 

 77593 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Програміка"  

 76683 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні 
системи ЛТД" 

 76255, 77515 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Проспектів Солюшнс Груп"  

 76859 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ 
СОУЛ" 

 77621 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  76731 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СОМ-СЕРВІС!" 

 76035 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СОФТЛАЙН ІТ" 

 75777, 77583, 77584 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Технології електротранспорту" 

 77633, 77634 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриА-нет"  75919 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" 

 75796 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 76055, 76056, 76057, 76058, 76059, 76060, 76061, 
76062, 76063, 76064, 76065, 76066, 76503, 76504, 
76505, 76506, 76507 

Українська інженерно-педагогічна академія  77096, 77097, 77457, 77458, 77459, 77471, 77472, 
77473, 77945, 77946 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки 
України 

 77078 

Університет державної фіскальної служби України  77586 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв  76678, 77821 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

 76530, 76531, 76532, 76533, 76534, 76535, 76536, 
76537, 76919, 76920, 77077, 77142, 77145, 77146, 
77151, 77588 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 76551 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 75689, 75897, 76141, 76549, 76550, 76713, 76780, 
76945, 77114, 77115, 77116, 77563, 77602, 77603, 
77689 

Харківський національний медичний університет  77949, 77950 
Харківський національний університет будівництва 
та архітектури 

 77026 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

 77910 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 76399, 76805, 76875, 76876, 77319, 77681 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору 

Номер реєстрації 
авторського права на твір 

(номер свідоцтва) 

Попереднє повне ім'я автора 
(авторів) твору 

Повне ім'я автора (авторів)             
твору 

Дата запису      
до реєстру 

60346 Єфімов Микола Олександрович Єфімов Микола Олексійович 12.02.2016 
61771 Смоляр Юрій Юрьович Смоляр Юрій Юрійович 12.02.2016 

Визнання реєстрації авторського права на твір недійсною за рішенням 
суду 

Номер реєстрації авторського права на  
твір (номер свідоцтва) 

Дата прийняття рішення 

60346 12.02.2016 
61771 12.02.2016 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

13175 15.01.2018 
72878 15.01.2018 
74612 15.01.2018 
72684 15.01.2018 
72830 30.01.2018 
68523 30.01.2018 
71450 05.02.2018 
73467 05.02.2018 
74718 05.02.2018 
67402 08.02.2018 
47815 21.02.2018 
53975 21.02.2018 
56714 21.02.2018 
58920 21.02.2018 
64914 21.02.2018 
72580 21.02.2018 
32606 27.02.2018 

72174 (2 прим.) 22.03.2018 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер реєстрації 
авторського права на твір 

(номер свідоцтва) 

Дата публікації та номер 
бюлетеня 

Слід читати 

60346 30.10.2015, 38 ПІБ автора Єфімов Микола Олексійович 
61771 30.10.2015, 38 ПІБ автора Смоляр Юрій Юрійович 
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