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Нові книги у бібліотеках Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи у ІІI кв. 2016 р.
Про місцезнаходження книги можна дізнатися у рядку «Екземпляри»,
де вказано ЦБ – центральна бібліотека або номер бібліотеки-філії та кількість примірників

Закони України
Укpаїна. Закони.
Закон України "Про Національну поліцію". Положення про Національну поліцію
[Текст] : чинне законодавство станом на 20 січня 2016 р. : (офіц. текст). – Київ : Алерта,
2016. – 84 с. – (Закони України).
Рубрики: Право адміністративне -- Національна поліція
У виданні представлений Закон України "Про Національну поліцію" станом на 20 січня 2016
року зі змінами та доповненнями.
Екземпляри: всього: 2 - 11 (1), 13 (1)
Укpаїна. Закони.
Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змін. та допов. на 04
березня 2016 року : (офіц. текст.). – Київ : Паливода А. В., 2016. – 408 с. – (Кодекси
України).
Рубрики: Право цивільне
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні
відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників.
Екземпляри: всього: 2 - 09 (1), 02 (1)
Укpаїна. Закони.
Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об'єднання
територіальних громад", "Про асоціації органів місцевого самоврядування" [Текст] :
чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 22 квіт. 2016 року : (офіц. текст). –
Київ : Паливода А. В., 2016. – 116 с. – (Закони України).
Рубрики: Держава і право -- Місцеве самоврядування
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого
самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності
органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Екземпляри: всього: 1 - 08 (1)
Україна. Закони.
Про звернення громадян [Текст] : закон України : чинне законодавство зі змінами та
допов. станом на 10 січ. 2016 р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2016. – 16 с. –
(Закони України).
Рубрики: Держава і право України
Закон України „Про звернення громадян” регулює питання практичної реалізації громадянами
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України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання
громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в
роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)
Україна. Закони.
Про інформацію. Про доступ до публічної інформації [Текст] : закони України : чинне
законодавство зі змінами та допов. станом на 10 січ. 2016 р. : (офіц. текст). – Київ :
Паливода А. В., 2016. – 32 с. – (Закони України).
Рубрики: Держава і право України
Згідно Закону інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про події та
явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Дія
Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяльності
суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації.
Екземпляри: всього: 3 - 02 (1), 08 (1), 17 (1)
Україна. Закони.
Про оренду землі. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв). Про оцінку земель [Текст] : закони України : чинне
законодавство зі змінами та допов. станом на 10 січ. 2016 р. : (офіц. текст). – Київ :
Паливода А. В., 2016. – 40 с. – (Закони України).
Рубрики: Держава і право України. Адміністративне право
Законом України „Про оренду землі” врегульовані відносини, що виникають між власником
земельної ділянки та іншими особами в зв'язку із передачею її у користування та володіння.
Законом встановлено, що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та
інших видів діяльності.
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)
Україна. Закони.
Про землеустрій [Текст] : закони України : чинне законодавство зі змінами та допов.
станом на 5 лют. 2016 р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2016. – 52 с. – (Закони
України).
Рубрики: Держава і право України. Екологічне право
Цей Закон визначає правові, організаційні основи діяльності у сфері землеустрою. Він
спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами по забезпеченню сталого розвитку
землекористування.
Екземпляри: всього: 1 - 08 (1)
Укpаїна. Закони.
Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та
доповненнями станом на 05 трав. 2016 року : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2016.
– 118 с. – (Кодекси України).
Рубрики: Право трудове
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи
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зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності
суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя
трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо
суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
Екземпляри: всього: 1 - 02 (1)
Укpаїна. Закони.
Кодекс законів про працю України [Текст] : із змін. та допов. станом на 03 квіт. 2016
року : (офіц. текст). – Київ : Правова єдність, 2016. – 98 с. – (Законодавство України).
Рубрики: Право трудове
У виданні представлений Кодекс законів про працю України із змінами і доповненнями.
Екземпляри: всього: 1 - 17 (1)
Укpаїна. Закони.
Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та
доповненнями станом на 1 квіт. 2016 р. (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2016. – 236
с. – (Кодекси України).
Рубрики: Право цивільно-процесуальне
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і
вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Екземпляри: всього: 1 - 17 (1)
Укpаїна. Закони.
Нове антикорупційне законодавство України [Текст] : зб. законів : чинне законодавство
зі змінами та доповненнями станом на 10 січ. 2016 р. (офіц. текст). – Київ : Паливода А.
В., 2016. – 156 с. – (Кодекси України).
Рубрики: Адміністративне право окремих країн -- Корупція, закони
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і
вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Екземпляри: всього: 1 - 13 (1)
Укpаїна. Закони.
Житловий кодекс Української РСР [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов.
станом на 5 лют. 2016 р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2016. – 68 с. – (Кодекси
України).
Рубрики: Законодавчі акти
Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни Української РСР
мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського
житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву,
справедливим розподілом під громадським контролем жилої площі.
Екземпляри: всього: 1 - 17 (1)
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Навчальні та пізнавальні видання
Істер, Олександр Семенович.
Математика [Текст] : довідник + тести : повний повторюв. курс, підгот. до зовніш.
незалеж. оцінювання та держ. підсумк. атестації / О. С. Істер. – Кам'янець-Подільський :
Сисин О. В. : Абетка, 2016. – 576 с. – (ЗНО-2016) (ДПА-2016).
Рубрики: Математика -- Навчальні видання для абітурієнтів
Матеріал довідника сформовано відповідно до чинних програми з математики для
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України та
програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Посібник містить теоретичні
відомості до всього курсу алгебри і геометрії.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)
Капранов, Віталій Віталійович.
Мальована історія Незалежності України [Текст] / В. В. Капранов, Д. В. Капранов ;
худож.: Ю. Журавель, О. Костенко, Ю. Васін. – Київ : Зелений Пес : Гамазин, 2016. –
80 с. : іл., мапи.
Рубрики: Історія України
Це - книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли
українцями. Люди споконвіку цікавилися минулим.
Екземпляри: всього: 1 - 10 (1)
Берн, Ерік.
Ігри, у які грають люди [Текст] : світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн ;
пер. з англ. К. Меньшикова. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 256
с. – Пер. изд. : Games people play : the basic handbook of transactional analysis / Eric Berne.

Рубрики: Психологія -- Психологія спілкування
Доктор Ерік Берн розкриває таємні прийоми, які керують нашим життям. Усі ми, не
усвідомлюючи цього, постійно граємо в ігри - подружні та сексуальні, серйозні ігри з керівниками
та суперницькі ігри з друзями, в ігри, що визначають статус та сімейні сутички. Ерік Берн
детально описує понад 120 ігор, у які ми граємо самі та у які нас залучають навколишні.
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)
Кондо, Марі.
Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди [Текст] / М.
Кондо ; пер. з англ. І. Грипа. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. –
208 с. – (Світовий бестселер). – Пер. изд. : The life-changing magic of tidying up: the
japancese art of decluttering and organizing / Marie Kondo.
Рубрики: Домоведення
Втомилися від звичайного прибирання? За методом Кондо Марі ви приберете раз і назавжди!
Він не зводиться до набору правил, як сортувати та зберігати речі. Це інструкція зі способу
мислення, яка допоможе вам навести лад у домі та в житті.
Екземпляри: всього: 1 - ЦБ (1)
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Чудеса світу. Чудеса України [Текст] / упоряд. В. Г. Біляєв. – Харків : Белкар-книга,
2016. – 80 с. : іл. – (Пізнаємо світ разом).

Рубрики: Історія України -- Країнознавство
У цій книжці юні читачі дізнаються про дивовижні давні та сучасні пам'ятки архітектури
збудовані людством протягом своєї історії, що відносять до давніх і сучасних чудес світу. В
Україні також безліч стародавніх пам'ятників, заповідників, церков, яким можна пишатися та
демонструвати усьому світові. Про сім кращих із них ви можете дізнатися із цієї книжки.
Екземпляри: всього: 1 - 12 (1)

Енциклопедія птахівництва від А до Я [Текст] : універс. посіб. для мудрого господаря
/ уклад. Ю. Д. Бойчук. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 351 с.

Рубрики: Птахівництво
Практичні рекомендації книжки дозволять розводити будь-яких птахів із прибутком! Ви
дізнаєтеся, як вирощувати на присадибній ділянці, фермі чи подвір’ї курей, качок, гусей, індиків,
цесарок, страусів тощо.
Екземпляри: всього: 1 - 13 (1)
Лукіянчук, Володимир Федорович.
Люди полинової долі [Текст] / В. Ф. Лукіянчук. – Кам'янець-Подільський :
Медобори-2006, 2016. – 264 с. : іл.
Рубрики: Хмельниччина, атомна енергетика. Хмельниччина, чорнобильці-медики Хмельниччини
Аварія на Чорнобильській АЕС боляче зачепила українських людей. Понад 14 тисяч громадян
Хмельниччини приймали участь і постраждали внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильський
атомній електростанції, у тому числі понад 700 медичних працівників. Книга "Медики чорнобиля
Хмельниччини" - книга пам'яті та спогадів, книга вдячності, книга шани і поваги до подвигу
героїв-чорнобильців. Ця книга практично є продовженням двох попередніх книг пам'яті та
спогадів "Чорнобильці Хмельницького" (2011р.) та "Медики Чорнобиля Хмельниччини (2012р.).
Екземпляри: всього: 4 - 02 (1), 09 (1), 13 (1), 17 (1)
Старовинні українські узори для вишивання хрестом. Магія візерунка [Текст] / ред.
С. С. Скляр ; керівн. проекту В. В. Столяренко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2016. – 144 с. : іл.
Рубрики: Рукоділля -- Українська вишивка
Це видання допоможе повернутися до першоджерел. Тут зібрано велику кількість традиційних
орнаментів з різних кутків України, основні символи старовинних орнаментів та їхнє оберегове
значення, які ви зможете відтворити власноруч, щоб прикрашати одяг та створювати обереги для
себе та своєї родини.
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)
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Ігнатенко, Ірина Василівна.
Етнологія для народу [Текст] : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування
українців / І. В. Ігнатенко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 320
с.
Рубрики: Етнографія України
Сьогодні чималий інтерес викликають звичаї та традиції наших предків. Захопливо й цікаво ця
книжка розповідає про обряди та прикмети і не лише описує їх, але й пояснює, які щоденні справи
та потреби лягли у їхню основу. Ви дізнаєтеся про народні вірування, пов’язані з календарними
святами, із життєвим циклом людини: сватанням та весіллям, народженням дитини, хрестинами,
похованням.
Екземпляри: всього: 1 - 10 (1)
Гісем, Олександр Володимирович.
Історія України [Текст] : довідник + тести : повний повторювальний курс,
підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової
атестації / О. В. Гісем. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. – 628
с.
Рубрики: Історія України
Матеріали довідника сформовано відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України та програми зовнішнього
незалежного оцінювання з історії України.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)
Щенников, Володимир Іванович.
Атлас Всесвіту для дітей [Текст] / В. І. Щенников ; уклад. О. В. Зав'язкін. – Київ :
Кристал Бук, 2016. – 64 с. : іл.
Рубрики: Астрономія -- Всесвіт
Астрономія - одна з найдавніших наук. Протягом багатьох століть людська думка непереборно
прагне в глибини Всесвіту, та чим далі вона просувається, тим ширшими і ще більш
невизначеними стають межі світу. З кожним роком учені все ближче до розгадки таємниці
Всесвіту. Скориставшись запропонованою книжкою, кожний зможе тепер вирушити за ними в
невідомі космічні далі. Видання адресоване юним любителям астрономії.
Екземпляри: всього: 1 - 17 (1)
Доценко, Ірина Василівна.
Англійська мова [Текст] : довідник + тести : повний повторюв. курс, підгот. до зовніш.
незалеж. оцінювання та держ. підсумк. атестації / І. В. Доценко, О. В. Євчук. –
Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. – 620 с. – (ЗНО-2016) (ДПА-2016).
Рубрики: Мовознавство -- Англійська мова
Довідник укладено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з
англійської мови, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та
переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з англійської мови.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)
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Іваницька, Дарія.
Дітям про Україну [Текст] : [для мол. і серед. шк. віку] / Д. Іваницька. – Львів : Апріорі,
2016. – 56 с. : іл. – (Апріорі-дітям).

Рубрики: Країнознавство -- Україна
Книга запрошує читачів до захоплюючої мандрівки Україною. Ви побуваєте в різних куточках
нашої Батьківщини, побачите, якою гарною є українська земля, яку багату і цікаву історію ма.ть її
міста і села. Нехай ваша мандрівка сторінками книги стане першим кроком до пізнання рідної
землі, її історії та сьогодення. Гарного вам читання!
Екземпляри: всього: 2 - 04 (1), 17 (1)

Маленькі розумники [Текст] : [енциклопедія] / уклад. К. О. Ковардіна. – Харків :
Пегас, 2016. – 64 с. : іл. – (Всезнайко).

Рубрики: Довідкові видання -- Енциклопедії дитячі
В енциклопедії зібрані найпоширеніші запитання, які зазвичай ставлять батькам кмітливі
хлопчики та дівчата. Прочитавши цю книгу, маленькі розумники отримають прості та зрозумілі
відповіді на те, що їм найбільш цікаво, а також дізнаються багато нового про людину та
навколишній світ. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку.
Екземпляри: всього: 2 - 04 (1), 15 (1)
Тіль, Пітер.
Від нуля до одиниці [Текст] : нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / П. Тіль ;
упоряд. Б. Мастерс ; пер. з англ. Р. Обухів. – Київ : Наш формат, 2016. – 225 с. – (ICU.
Business books). – Дод. тит. арк. англ. – Пер. изд. : Zero to one / Peter Thiel.
Рубрики: Економіка підприємства у світі -- Бізнес
Ця книжка стане пусковим механізмом для тих, хто прагне мислити та створювати нове, а не
копіювати відпрацьовані шаблони.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)

Тіло людини [Текст] : найцікавіші факти. – Харків : Віват, 2016. – 24 с. : іл. –
(Енциклопедія для малюків).
Рубрики: Біологія людини
Екземпляри: всього: 1 - 06 (1)
Сухенко, Тамара Вікторівна.
Як обрати професію майбутнього [Текст] : посіб. з профорієнтації для молоді віком від
13 до 80 / Т. В. Сухенко ; пер. з рос. О. Коноз. – Харків : Фоліо, 2016. – 80 с. : іл
Рубрики: Психологія юридична -- Профорієнтація. Вибір професії
Цей методичний посібник став результатом п'ятирічного досвіду тренінгів щодо вибору
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професії. У ньому пропонується покроковий алгоритм, що пояснює, як розширити знання людини
про себе і про світ професій для того, щоб зробити усвідомлений професійний вибір. Численні
коучингові питання в виданні дозволяють читачеві крок за кроком шукати відповіді і всередині
себе, і зовні.
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)
Макеєв, Валерій.
100 днів полону, або Позивний "911" [Текст] / В. Макеєв ; худож. С. Захаров. – Харків :
Фоліо, 2016. – 192 с. : іл. – Назва обкл. : 100 днів полону.
Рубрики: Збройні конфлікти -- Історія України -- 2014-2016 рр.
Екземпляри: всього: 1 - ЦБ (1)

Енциклопедія тварин [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / уклад.: О. В. Шаповалова,
Д. Г. Стрелков, О. Ф. Цеханська. – Харків : Пегас, 2016. – 64 с. : іл. – (Всезнайко).

Рубрики: Довідкові видання -- Тварини
Ця книга присвячена живому світу нашої планети - прекрасному й незбагненному. Допитливий
читач познайомиться з великими та малими тваринами, які живуть у різних куточках земної кулі.
Безліч птахів, ссавців, плазунів, а також риб, амфібій та комах чекають на юних шанувальників
природи на сторінках чудово ілюстрованої енциклопедії. Для дітей молодшого та середнього
шкільного віку.
Екземпляри: всього: 1 - 12 (1)
Зав'язкін, Олег Володимирович.
Велика книжка. Видатні українські письменники, поети, драматурги [Текст] : для
допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; худож. Д. С. Турбаніст. – Київ : Кристал
Бук, 2016. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика книжка) (Світ навколо нас).
Авт. зазнач. у вих. відом.
Рубрики: Літературознавство -- Українська література
У кожного народу є свої видатні постаті. До таких велетнів української культури належать Т.
Шевченко, І. Франко, О. Кобилянська, А. Малишко та багато інших письменників і поетів. У їхніх
творах - любов до народу, рідного краю, віра у щасливе майбутнє України і відродження
української нації. Це видання включає стислі відомості про вітчизняних майстрів художнього
слова та цитати з їхніх творів.
Екземпляри: всього: 1 - 17 (1)
Зав'язкін, Олег Володимирович.
Велика книжка. Свята моєї України [Текст] : для маленьких патріотів / О. В.
Зав'язкін ; худож. Д. С. Турбаніст. – Київ : Кристал Бук, 2016. – 15 с. : кольор. іл. –
(Велика книжка) (Світ навколо нас).
Авт. зазнач. у вих. відом.
Рубрики: Етнографія України
Свята бувають різні - релігійні, державні, професійні. Свято – це радість, щире спілкування,
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розваги та частування. Усі вони пов’язані з давніми народними традиціями та визначними
історичними подіями. До цього ілюстрованого видання ввійшли розповіді про свята і пам’ятні дні,
які ми відзначаємо в Україні. Адресовано всім, хто цікавиться вітчизняною культурою та історією.
Екземпляри: всього: 2 - 04 (1), 17 (1)
Зав'язкін, Олег Володимирович.
Велика книжка маленького українця [Текст] : для допитливих дорослих і дітей / О. В.
Зав'язкін. – Київ : Кристал Бук, 2016. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика книжка) (Світ
навколо нас).
Авт. зазнач. у вих. відом.
Рубрики: Історія України
Україна - наша батьківщина. Ми повинні берегти духовні скарби, ща належать нашому народу.
У цій книжці розповідається про видатних людей, знакові події та предмети культури, ща
складають основу національної самосвідомості українців. Яскраві фотоілюстрації чудово
доповнюють видання. Адресовано допитливим хлопчикам та дівчаткам, їхнім дбайливим батькам.
Куриліна, Олена Віталіївна.
Українська мова та література [Текст] : довідник, тест. завдання : повний повторюв.
курс, підгот. до ЗНО : баз. та поглибл. рівні / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. – Кам'янецьПодільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. – 654 с. – Назва обкл. : Українська мова та
література : довідник + тести : повний повторюв. курс, підгот. до ЗНО та ДПА.
Рубрики: Мовознавство -- Українська мова. Літературознавство -- Українська література
Повний повторювальний курс складається з двох частин, які містять теоретичні відомості з
усього шкільного курсу української мови та літератури. У кінці кожного тематичного розділу
запропоновано завдання у тестовій формі різного рівня складності.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)
Кристаніні, Джина.
Найповніший самовчитель з вишивання. Хрест. Гладь. Гобеленова. Ажурна. Мережка
[Текст] : понад 500 покрок. іл., стібків і доклад. схем / Д. Кристаніні, В. Страбелло ; пер.
з італ.: Ю. Григоренко, Н. Косенко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля,
2016. – 160 с. : іл. – Пер. изд. : Scuola di Ricamo. Punti, tecniche, strumenti, tessuti: la piú
amata tra le arti femminili spiegata e illustrata passo a passo / Gina Cristanini, Wilma
Strabello.
Рубрики: Вишивання
Від простого шва «вперед голку» до вишивки «рішельє»! Всі прийоми супроводжуються
покроковими ілюстраціями, а також важливими нюансами, що дозволяють навіть новачкам з
легкістю освоїти тонкощі будь-якої техніки.
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)

Художня література
Яременко, Анна.
Листи з екватора [Текст] / А. Яременко ; авт. передм. Н. Гербіш. – Київ : Брайт Стар
Паблішинг, 2016. – 120 с. – (Теплі історії).
Рубрики: Українська література -- Нариси -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)
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Вовк, Юрко.
Доки смерть не розлучить нас [Текст] : роман / Ю. Вовк. – Харків : Книжковий
Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 192 с.
Рубрики: Українська література -- Романи. Повісті. Оповідання -- XX-ХХI ст.
Екземпляри: всього: 2 - ЦБ (1), 07 (1)

Роздобудько, Ірен Віталіївна.
Кіно на папері [Текст] : збірка / І. В. Роздобудько, О. Санін. – Київ : Нора-Друк, 2016.
– 288 с.

Рубрики: Українська література -- Проза
Екземпляри: всього: 2 - ЦБ (1), 02 (1)
Івасько, Михайло.
Дев'ять кроків назустріч вітру [Текст] : роман / М. Івасько. – Харків : Книжковий
Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 208 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 2 - ЦБ (2)
Бредбері, Рей.
Прийми вітання і прощай [Текст] : оповідання : пер. з англ. / Р. Бредбері. – Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2016. – 336 с. – (Маєстат слова).
Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 2 - 08 (1), 09 (1)
Бредбері, Рей.
Ніч перед кінцем світу [Текст] : оповідання : пер. з англ. / Р. Бредбері. – Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2016. – 176 с. – (Маєстат слова).
Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)
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Джонс, Діана Вінн.
Мандрівний замок Хаула [Текст] / Д. В. Джонс ; пер. з англ. А. Поритко. – Львів :
Видавництво Старого Лева, 2016. – 351 с.

Рубрики: Художня література -- Великобританія
Екземпляри: всього: 1 - 11 (1)

Капранов, Віталій Віталійович.
Забудь-річка [Текст] : роман / В. В. Капранов, Д. В. Капранов. – Київ : Нора-Друк, 2016.
– 544 с. – (Читацький клуб).
Рубрики: Українська література
Екземпляри: всього: 1 - ЦБ (1)
Щерба, Наталія.
Чародільський браслет [Текст] : роман / Н. Щерба ; пер. з рос. Н. Косенко ; Н. Сидорова.
– Харків : Школа, 2016. – 400 с. – (Чароділ).
Рубрики: Українська література -- Романи
Екземпляри: всього: 1 - 08 (1)
Щерба, Наталія.
Чародільський град [Текст] : роман / Н. Щерба ; пер. з рос. Н. Косенко ; Н. Сидорова. –
Харків : Школа, 2016. – 448 с. – (Чароділ).
Рубрики: Українська література -- Романи
Екземпляри: всього: 1 - 08 (1)
Щерба, Наталія.
Чародільський князь [Текст] : роман / Н. Щерба ; пер. з рос. Н. Косенко. – Харків :
Школа, 2016. – 400 с. – (Чароділ).
Рубрики: Українська література -- Романи
Екземпляри: всього: 1 - 08 (1)

Скрябін, Кузьма.
Проза [Текст] / К. Скрябін. – Харків : Фоліо, 2016. – 378 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 - 12 (1)
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Пономаренко, Сергей.
Ключ к бессмертию [Текст] : роман / С. Пономаренко. – Харьков ; Белгород : Книжный
Клуб Семейного Досуга, 2016. – 320 с.

Рубрики: Українська література -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 - ЦБ (1)

Корній, Дара.
Петрусь Химородник [Текст] : повість : для серед. шк. віку / Д. Корній. – Вінниця : Теза,
2016. – 256 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 - 06 (1)

Іваничук, Роман Іванович.
Орда [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 272 с.

Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 2 - ЦБ (1), 03 (1)
Зюскінд, Патрік.
Парфуми. Історія одного вбивці [Текст] : роман / П. Зюскінд ; пер. з нім. І. С. Фрідріх ;
худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2016. – 287 с. : іл. – (Карта
світу).
Рубрики: Художня література -- Німеччина
Екземпляри: всього: 1 - 02 (1)
Костенко, Ліна Василівна.
Триста поезій [Текст] : вибране / Л. В. Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2016. – 416 с. – (Українська поетична антологія).
Рубрики: Українська література -- Поезія
Екземпляри: всього: 3 - ЦБ (3)
Янсі, Рик.
5-а хвиля [Текст] : роман / Р. Янсі ; пер. з англ. О. Бойко. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 448
с. – Дод. тит. англ. – Пер. изд. : The 5th Wave / Рick Yancey.
Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 2 - ЦБ (1), 09 (1)
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Карп'юк, Василь.
Ще літо, але вже все зрозуміло [Текст] : проби / В. Карп'юк. – Львів : Видавництво
Старого Лева, 2016. – 160 с.

Рубрики: Українська література -- Проза
Екземпляри: всього: 1 - 02 (1)
Яворівський, Володимир Олександрович.
Марія з полином наприкінці століття [Текст] : роман / В. О. Яворівський ; худож.оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2016. – 203 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 - 07 (1)
Фейхтвангер, Ліон.
Сім'я Оппенгеймів [Текст] : роман / Л. Фейхтвангер ; пер. з нім. І. Маненко. – Харків :
Фоліо, 2016. – 381 с.
Рубрики: Художня література -- Німеччина
Екземпляри: всього: 1 - 13 (1)
Бутченко, Максим Анатольевич.
Три часа без войны [Текст] / М. А. Бутченко ; худож.-оформ. А. Самоваров. – Харьков :
Фолио, 2016. – 252 с.
Рубрики: Українська література -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 - 13 (1)
Фіцджеральд, Френсіс Скотт.
Ніч лагідна [Текст] : роман / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; [пер. з англ. Мара
Пінчевського ; передм. та прим. Тамари Денисової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 412 с. –
Пер. изд. : Tender is the night / Francis Scott Key Fitzjerald.
Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)

Сирота, Любовь Макаровна.
Припятский синдром [Текст] : роман / Л. М. Сирота. – Харьков ; Белгород : Книжный
Клуб Семейного Досуга, 2016. – 224 с.
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Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 - 09 (1)

Твори для дітей та юнацтва

Есаулов, Олександр Юрійович.
Червоний півень під дахом. Справа № 10 [Текст] / О. Ю. Есаулов ; пер. з рос. С.
Андріійович ; ред. С. Дерманський. – Вінниця : Теза, 2016. – 154 с. – (Дитячий
детектив).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 - 04 (1)
Нестайко, Всеволод Зіновійович.
Неймовірні детективи [Текст] : повісті / В. З. Нестайко. – Тернопіль : Навчальна книга –
Богдан, 2016. – 480 с. : іл. – (Богданова шкільна наука).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 - 03 (1)
Казки англійською [Текст] : + словник : збірка казок : для дітей мол. шк. віку / худож.
М. А. Карманова [та ін.]. – Харків : Пегас, 2016. – 64 с. : іл. – (English) (Виховуємо
особистість). – Текст англ.
Рубрики: Казки. Методика викладання -- Англійська мова
Екземпляри: всього: 1 - 15 (1)
Казки англійською [Текст] : + словник : збірка казок : для дітей мол. шк. віку / худож.
Т. В. Пліска [та ін.]. – Харків : Пегас, 2016. – 64 с. : іл. – (English) (Виховуємо
особистість). – Текст англ.
Рубрики: Казки. Методика викладання -- Англійська мова
Екземпляри: всього: 1 - 10 (1)
Бредлі, Алан.
Солоденьке на денці пирога [Текст] : роман / А. Бредлі ; пер. з англ. М. Лапенко. –
Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 336 с. – Дод. тит. арк. англ. –
Пер. изд. : The sweetness at the bottom of the pie / Alan Bradley.
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 2 - 08 (1), 09 (1)
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Казки світу [Текст] : зб. казок : для дітей дошк. та мол. шк. віку. – Харків : Пегас,
2016. – 64 с. : іл. – (Скринька казок).

Рубрики: Дитяча література -- Казки
Екземпляри: всього: 1 - 06 (1)
Прокоф'єва, Софія Леонідівна.
Маша і Ойка [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / С. Л. Прокоф'єва ; пер. з рос. Т.
Вакуленко ; худож. Н. Стельмах. – Харків : Школа, 2016. – 72 с. – (Дитячий бестселлер).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 - 08 (1)
Нестайко, Всеволод Зіновійович.
Олексій, Веселесик і Жар-Птиця. Казка про Жар-Птицю, про братів-чарівників, про
Веселицю Прекрасну та її сестер [Текст] : казкові повісті : [для дітей дошк. та мол. шк.
віку] / В. З. Нестайко ; іл. О. Чичик. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 96 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Дитяча література
Екземпляри: всього: 2 - 03 (1), 08 (1)

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи«ІРБІС»

