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УДК 821.161.2'06-31 

ББК 84(4УКР)6-44 
 

Кокотюха, Андрій Анатолійович.  
 Аномальна зона [Текст] : роман / Андрій Кокотюха. - 

2-е вид. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 254, [2] с. - (Морок). 

  

Українське Полісся. Покинуті села Житомирщини. 

Молода жінка Тамара Томіліна зникає в аномальній зоні, а за 

деякий час повертається без пам'яті. А коли в покинутому 

поліському селі зникає ще одна людина, капітан Сергій 

Бражник приймає рішення йти в небезпечне місце сам... 

 

 

 

 

 

 
 

УДК 821.161.2'06-31 

ББК 84(4УКР)6-44 

Кокотюха, Андрій Анатолійович.  
 Темна вода [Текст] : роман / Андрій Кокотюха. - 

2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 

270, [2] с. - (Морок). 

 

Воно живе на дні Тихого затону в зачарованій 

Десні. Підводне чудовисько ніхто не бачив, але його 

бояться жителі довколишніх сіл. Бо воно виходить з 

води і вбиває рибалок. Але чудовисько залишає сліди. 

Отже, воно не міфічне, має плоть і кров. Слід бере 

колишній опер Віталій Мельник, нишпорка із поганою 

репутацією, нестандартним мисленням та залізною 

хваткою. 

 

 

 



******************************************************************** 

 

 

 

 
    УДК 
   821.161.2'06-32(081) 

   ББК 
   84(4УКР)6-44 

    Чех, Артем.  
 Район "Д" [Текст] : [зб. історій] / Артем Чех. - 

Чернівці : Меридіан Черновіц, 2019. - 317, [3] с. 

 

«Район «Д» – збірка об’єднаних спільним часом і 

простором історій, з яких поступово вимальовується 

портрет автора на тлі «інших берегів», де минули його 

дитинство, отроцтво і юність.      

 

 

 

                                                               

            

 

 
УДК 

821.161.2'06-31 

ББК 
84(4УКР)6-44 

Гридін, Сергій.  
Чужий [Текст] : повість / Сергій Гридін. - 

Київ : Академія, 2019. - 143, [1] с. - (Серія "Ім'я"). 

  

Ця повість про випробування домом 

чоловіка після повернення з війни. Про фронт 

людського нерозуміння і вбивчу силу байдужості. 

Тут – свої жертви і сльози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************** 

    

 



 

 

 

 

 
  УДК 

  821.161.2'06-31 

  ББК 

  84(4УКР)6-44 

  Гримич, Марина.  
          Клавка [Текст] : роман / Марина Гримич. - Київ : 

Нора-Друк, 2019. - 333, [3] с. 

 
           Сюжет роману в основному складається з 

навкололітературних розмов, подій Пленуму 1947 року, який 

відомий розгромом українських літераторів. Невпевнено 

пробігає і любовна лінія. Секретарка Спілки письменників 

Клавка опиняється в любовному трикутнику – між 

відповідальним працівником ЦК КП(б)У і молодим 

письменником. 

 

 

  

                            

 
УДК 
821.161.2'06-32 

ББК 
84(4УКР)6-4 

Кононенко, Євгенія.  
 Празька химера [Текст] : [новели] / Євгенія 

Кононенко. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2019. 

- 222, [2] с. 

 

Збірка короткої прози "Празька химера" – це 

історії психологічної химерної реальності, якої не 

існує, хоч вона так само жива, мов віра в любов і диво, 

або пошуки того найважливішого, без чого життя 

втрачає сенс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************** 



 

 

 

 

 

 

 
     УДК 
      821.161.2'06-31 

      ББК 
      84(4УКР)6-44 

     Гридін, Сергій.  
              Сапери [Текст] : повість / Сергій Гридін. - Київ : 

Академія, 2017. - 190, [2] с. - (Серія "Ім'я"). 

 

         Вони йшли на війну не так, як добровольці й 

мобілізовані першої хвилі. Четверта хвиля 

повихоплювала зі спалень і тих, хто на війну не збирався. 

Звичайних чоловіків, не для війни народжених. Та коли 

кличуть, вони не ховаються. Бо війна – чоловіча робота. 

Хоч і не всі такі. 

 

 

 

 

 

 
УДК 
821.161.2'06-311.6 

ББК 
84(4УКР)6-44 

Дзюба, Сергій.  
          Позивний "Бандерас" [Текст] : військ. детектив 

/ Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов. - Харків : Ранок : 

Фабула, 2019. - 238, [2] с. 

 

          «Позивний “Бандерас”» - справжній військовий 

бойовик, чи не найперший в Україні, заснований на 

реальних подіях. Восени 2014 року в зоні АТО група 

розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном 

Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти 

диверсії та знешкодити російського підривника 

Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села 

Бандераса. 

 

 

 

 



 

******************************************************************** 

 

Сучасний зарубіжний роман 

 

 
    УДК 
      821.133.1'06-31=161.2 

      ББК 
      84(4ФРА)6-44 

     Кундера, Мілан.  

            Вальс на прощання [Текст] = La valse aux adieux : 

[роман] / Мілан Кундера ; з фр. пер. Леонід Кононович. - 

Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 237, [3] с. 

 

Вісім героїв зійшлися у містечку зі старосвітським 

чаром, поєднавшись у вальсі, що чимраз прискорюється. 

Автор ставить у цьому романі дуже важливі питання, до 

того ж робить це з блюзнірською легкістю, яка дає нам 

змогу збагнути, що новітній світ позбавив нас права на 

трагедію. 

 

 

 

 

                      
УДК 
821.111(71)'06-31=161.2 

ББК 
84(7КАН)6-44 

Ондатже, Майкл.  
        Англійський пацієнт [Текст] = The English 

Patient : роман / Майкл Ондатже ; [пер. з англ. Є. 

Даскал]. - Друге вид. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 301, [3] с. 

 

«Англійський пацієнт» - найвідоміший роман 

канадського письменника Майкла Ондатже – є 

одночасно і щемливою історією трагічного кохання 

на тлі Другої світової війни, і книжкою, яка 

приголомшує глибиною філософських роздумів. 

 

 

 

****************************************************************** 



 
    УДК 
      821.113.5'06-311.3=161.2 

      ББК 
      84(4НОР)6-44 

     Горст, Йорн Лієр.  
              Код Катаріні [Текст] = Katharina-koden : роман / 

Йорн Лієр Горст ; пер. з норв. Наталії Іваничук. - Київ : 

Нора-Друк, 2019. - 430, [2] с. - (Морок). 

 
Катаріна зникла безвісти 24 роки тому. Головний 

інспектор Вістінґ досі намагається розгадати код, який 

залишила в записці перед своїм зникненням жінка. Але цього 

року щось має змінитися. Зникла ще одна жінка, і чоловік 

Катаріни може бути до цього причетний. Вістінґ має його 

знайти і розвіяти свої підозри, або ж зіграти в  смертельну гру. 

 

 

 

 

 
УДК 
821.162.1'06-31=161.2 

ББК 
84(4ПОЛ)6-44 

Ягелло, Йоанна.  
       Молоко з медом [Текст] = Mleko z miodem : 

роман / Йоанна Ягелло ; [пер. з пол. Божени 

Антоняк]. - Львів : Урбіно, 2019. - 453, [3] с. 

 

        Ще вчора Лінка планувала зовсім інше: 

улюблена журналістика, фотографії, мандрівки з 

коханим Адріаном. Проте зміни в її житті примусять 

якщо не забути про свої плани, то принаймні їх 

відкласти.       

 
 

 

 

 

***************************************************** 

 

 

 

 



                                 

    
        УДК 
      821.111'06-31=161.2 

      ББК 
      84(4ВЕЛ) 

        Ішігуро, Кадзуо.  
            Залишок дня [Текст] : [роман] / Кадзуо Ішігуро ; 

з англ. пер. Ганна Лелів ; обкл. Оксани Йориш. - Львів : 

Вид-во Старого Лева, 2019. - 235, [3] с. 

 

Улітку 1956 року дворецький Стівенс вирушає в 

автомобільну мандрівку південно-західною Англією. 

Коротка шестиденна виправа перетворюється на 

подорож у минуле, що виринає на тлі розкішних 

англійських пейзажів, у минуле, в якому особисті драми розгортаються разом із 

драмами світовими.  

 

 

****************************************************************** 

  

 

                                    Світ дитячих пригод 

 

 
 

УДК 
821.162.1'06-31-93=161.2 

ББК 
84(4ПОЛ)6-44 

Гурська, Галина.  

              Про королевича Готфріда, лицаря 

Різдвяної Зорі [Текст] = Oksieciu Gotfrydzie 

Rycerzu Gwiazdy Wigilijnej : вибр. твори / Галина 

Гурська ; пер. з пол. Андрій Павлишин. - Київ : 

Знання, 2018. - 191, [1] с. - (Скарби: молодіжна 

серія). 

 

Казкова повість «Про королевича Ґотфріда, 

лицаря Різдвяної Зорі» - це захоплива розповідь 

про шляхетного лицаря, що переміг своїх ворогів і захистив кохану королівну 

Роксану. До збірки також входять оповіді про благословенного отрока Джоана 

та Христину Мірабелу, чия любов до людей і навколишнього світу була 

настільки великою, що сам Господь Бог зглянувся над ними й прихистив біля 

себе. 

 

******************************************************************** 



 
 

   УДК 
     821.111'06-312.9-93=161.2 

     ББК 

    84(4ВЕЛ)6-44 

    Дал, Роальд.  
             Відьми [Текст] : [дит. повість] / Роальд Дал ; з англ. 

пер. Віктор Морозов ; за ред. Івана Малковича ; [іл. К. 

Блейк]. - 5-е вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 

255, [1] с. : іл. 
          Восьмирічний хлопчик залишився під опікою бабусі. 

Разом вони деякий час мешкали на батьківщині бабусі – в Осло, 

що в Норвегії. Там і розпочалася ця неймовірна історія, 

безпосередню участь у якій і довелося взяти нашим героям. 

 

 

 

 

 
УДК 
821.161.2'06-31-93 

ББК 
84(4УКР)6-4 

Гаврош, Олександр Дюлович.  
               Різдвяна історія ослика Хвостика [Текст] : 

повість : [для дітей мол. шк. віку] / Олександр Гаврош 

; [худож. Світлана Сова]. - Київ : Фонтан Казок, 2019. 

- 123, [5] с. : іл. - (Добрі пригоди). 

 

Ослик Хвостик – справжній актор. Він 

неперевершено грає роль віслюка в різдвяній виставі –  

вертепі. Та ось саме перед Різдвом стається дуже 

прикра річ: злі люди викрадають Хвостика. Йому 

вдається втекти від крадіїв – однак із цього осликові пригоди лише 

починаються...  

 

 

 

 

 

***************************************************************** 

 

 

 

 

 



 
    УДК 
    821.111'06-34-93(082)=161.2 

    ББК 
     84(4ВЕЛ)6-4 

      Дивовижні історії для хлопчиків [Текст] : [зб. : для дітей 

мол. шк. віку] / тексти Леслі Слімс та Льюїса Стоуела ; іл. 

Томаса Лалонда ; пер. з англ. Ольги Зозулі. - Київ : КМ-БУКС, 

2019. - 351, [1] с. : кольор. Іл. 

 

Збірка захопливих історій про піратів, драконів, роботів і 

лицарів. Дотепні, динамічні, інколи навіть трохи страшні 

оповідки змусять дитину читати самостійно. Окрім цікавих 

нових історій, у збірці є дві класичні оповідки про морські пригоди – «Синдбад-

мореплавець» та «Острів Скарбів». 

 

 
УДК 
821.111'06-34-93(082)=161.2 

ББК 
84(4ВЕЛ)6-44 

     Дивовижні історії для дівчаток [Текст] : [зб. : для 

дітей мол. шк. віку] / переказ Леслі Сімс та Луї Стоувела 

; пер. з англ. Ольги Зозулі. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 

351, [1] с. : кольор. іл. 

 

       У цій чарівній збірці міститься чотирнадцять 

незвичайних казок про вродливих принцес, рішучих фей, 

хоробрих ляльок та кмітливих русалок. 

 

 

 
  УДК 
   821.161.2'06-312.9-93 

   ББК 
   84(4УКР)6-44 

  Воронина, Леся.  
        Таємниця Пурпурової планети [Текст] : [повість : для дітей 

серед. шк. віку] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : 

Знання, 2019. – 174, [2] с. : іл. – (Скарбничка). 

 

        Разом із космічною мандрівницею Олею та її вірним другом 

Люмом, героями фантастичної повісті, ви побуваєте у 

найвіддаленіших куточках Мінливої галактики, розгадаєте 

таємницю печери Хижих Кокосів, познайомитесь із 

хвалькуватими співочими бананами і покатаєтесь верхи на 

Забудькуватому Драконі. 

 

                                         Приємного читання!  
 


