
Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

85 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сонет СХІІІ із циклу "Олива" на вірші Жоашена Дю Белле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62165  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Ластівка (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Рік. Пори року. Дванадцять місяців. Загадки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цікавій доступній формі подається характеристика пір року та 
кожного місяця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62166  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
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 "Інтегрована звітність в умовах інформаційного 

забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлюються рекомендації з питань інтегрованої звітності в 
структурі звітності, інтегрованої звітності, основні відмінності, етапи їх 
формування та кроки впровадження в практику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62167  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис статті "Формування показників соціально-орієнтованої 

звітності в контексті інформаційного забезпечення економічної безпеки 
суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано систему базових показників соціальної 
відповідальності підприємтств, рекомендованих до відображення в 
щорічних звітах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62168  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слупський Сергій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій тімбілдінгу "Ресторан за один день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Ресторан за один день" - це варіант проведення тімбілдінгу у форматі 
One Day Challenge.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62169  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масюк Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "LoveUniverse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Intro. Don't stop plаying fo me", "Melpomene", 
"LoveUniverse", "Sons of the Black Sea", "Alien war", "World of heroes", 
"Snoochie-boochies", "Gods of the arena", "Colombina", "The light side".  
 

 




