
Читай українську книгу 
  Кокотюха А. Вогняна зима [Текст]: роман / А.Кокотюха. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 348 с. 

 Ще вчора кожен мав своє життя, у якому, здавалося, не було місця 

для подвигу. Але прийшла вогняна зима 2013–2014-го, і тисячі 

українців опинилися у вирі Революції гідності, щоправда, по різні боки 

барикад. Успішний бізнесмен Стогов стає активістом Автомайдану, 

учорашня продавниця Алла перетворюється на волонтерку, тітушка 

Сірий іде туди, де більше платять, а беркутовець Олег ладний карати 

«майданутих» навіть задарма... Ми бачимо Майдан їхніми очим 

 

 

 

Кокотюха А. Київські бомби [Текст]: роман /                А.Кокотюха. – 

Х.: Фоліо,  2014. – 379 с. 

1907 рік. У Російській імперії – конституційний переворот. Влада 

широким фронтом наступає на громадянські права та свободи людей. 

У відповідь звучать постріли та летять саморобні бомби. Київ тих 

часів стає ареною бойових дій. Тут, немов гриби, виростають бойові 

організації, чиї дії вже не підпорядковані єдиному центру. Андрій 

Волох, молодий українець, вигнаний з університету за участь у 

протестах, теж бере до рук зброю. Тепер він – Полтава. І його 

подальша доля тісно переплітається з радикальним ватажком 

бойовиків Залізняком, професійним терористом Штерном, 

жандармським ротмістром Підвисоцьким та Фаїною — вдовою 

страченого революціонера, котра прагне помсти. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

Костенко Л. Записки українського самашедшого [Текст] / Л.Костенко. 

– [К.]: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2016]. – 414 с. 

 

       Записки українського самашедшого. 

Роман написано від імені 35-річного комп'ютерного програміста, який 

на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко й болісно сканує усі 

вивихи нашого глобалізованого часу. У світі надмірної (дез)інформації 

і тотального відчуження він — заручник світових абсурдів — прагне 

подолати комунікативну прірву між чоловіком і жінкою, між 

родиною і професією, між Україною і світом.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 



 

 
 Дереш Л. Трохи пітьми [Текст]: роман / Л.Дереш. – 2-ге вид. – Х.: 

Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 381 с. 

 

Улітку на далекій полонині Шипіт у Карпатах відбувається 

молодіжний з’їзд неформалів. Сюди приїжджає Гер, у якого є 

домовленість із невідомими людьми: вони мають приїхати, аби 

організувати фестиваль у фестивалі – зустріч самогубців. Упродовж 

двох днів збираються шестеро майбутніх мерців: юна мазохістка, 

екстрасенс-невдаха, двійко дівчат із фобією переслідування, 

розчарований молодий програміст і Гер – панк та алхімік з глибокою 

душевною травмою 
 

 

 

 

 

 

 
Роздобутько І. Оленіада [Текст] / І. Роздобутько. – Х.: Фоліо, 2016. – 

221 с.  

 

Як зазначає сама авторка, «Оленіада» писалася «трьома заходами». 

Перші пару розділів написано ще в 2002-му, але книжку закінчено не 

було, адже настав 2004 рік. І вигадана країна «Лапландія», про яку в 

ній йдеться, в один  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні [Текст]; Лікарняна повість / 

І.Роздобудько. – 3-тє вид.,стер. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 

237 с. 

Сьогодні вона дізналася, що цей сонячний день – останній у її житті. 

Досі Мирослава переймалась простими побутовими турботами: дім, 

робота, чоловік… Чи наважиться вона хоча б тепер повернути 

жадане й давно забуте відчуття справжнього ЩАСТЯ? Як їй 

прожити свій останній день?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пилипенко Ю.  

Руденька [Текст]: Life Gournal / Ю. Пилипенко. – Х.: Фоліо, 2016. – 

218 с. 

 

 Десять років тому українські лікарі винесли Юлі вирок: до свого 

вісімнадцятого дня народження вона має вмерти. Ця книга – 

своєрідний щоденник-сповідь, де кожен рядок – не уява авторки, а 

події з її життя. Історія Юлі приводить нас у ті дні, коли їй 

здавалося, що нічого не можна змінити, коли вона не впізнавала свого 

обличчя й тіла, а руде волосся відбивалося в дзеркалі фіолетовим, 

впродовж однієї ночі змінивши колір…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дашвар Л. 

 Покров [Текст]: [роман] / Люко Дашвар. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 379 с. 

 

Роман Люко Дашвар мають успіх у читача. Вона пише так гостро й 

пронизливо, психологічно й чутливо, що торкається стру душі 

кожного.. 

Неможливо не співчувати її героям, як неможливо не звернути увагу 

на гострі,болючі,неоднозначні питання, які порушує письменниця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тисовська Н.Секрети старої стрільниці : Роман / Наталя Тисовська. — 

К. : Наш час, 2016. – 256с. 

 

Творчу студію «Ґвалт» збурило надзвичайне повідомлення — четверо 

друзів-студійців отримали грант на зйомку анімаційного фільму 

«Характерник», присвяченого кошовому отаману Івану Сірку. Але під 

час презентації проекту сталося лихо — раптово і загадково помер 

історик, який консультував грантерів щодо написання сценарію. Чи не 

може ця смерть бути пов’язана з таємницею, яку свого часу забрав у 

могилу Іван Сірко? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Шкляр В. Чорне сонце [Текст]: збірка / В.Шкляр. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. – 298 с. 

 

Російсько-українська війна - очима бійця полку "Азов".  

Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому гинуть найкращі? Чому 

місцеві вважають своїх визволителів ворогами? Яким наш герой 

бачить майбутнє вітчизни? Глибока, сповнена смутку, болю й надії 

оповідь хлопця, якого честь і сумління змусили взяти до рук зброю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкляр В.  Елементал [Текст]: роман / В.Шкляр. – 3-тє вид., стер. – Х.: 

Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 221 с. 

 

Вояк Французького іноземного легіону дістав спеціальний наказ – 

урятувати Хеду, дочку чеченського генерала, від російських 

спецслужб. Він і сам прагнув цього ризикованого відрядження, адже 

до «гарячої точки» втекла його дівчина разом із тамтешнім 

командиром. Вояк знайде її там, де найменше сподівався… Але чим 

насправді було це завдання і якою була роль Хеди? 

 

 

 

 

 

 

 

Шкляр В. Тінь сови [Текст]: роман / В.Шкляр. – 2-ге вид. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 301 с.  

 

Це історія кохання двох людей, Катерини та Степана. Кохання, яке 

бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і врешті-решт 

перетворюється на легенду, що дає надію тим, до кого воно ще не 

прийшло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Шкляр В. Кров кажана [Текст]: роман / В.Шкляр. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 269 с.  

 

Таємнича містика, відверта еротика, божевільна кримінальна 

історія... Анастасія ніколи не була вірна своєму чоловіку, а невдовзі 

після його загадкової смерті отримала приголомшливу звістку: її 

призначення - народити для світу диявола. Жінка мало не 

збожеволіла, та її коханець, отець Серафим, обіцяє не допустити 

до гріха. Але здається, ніби він у змові з нечистою силою... 

 

 

 

 

Шкляр В.  
Маруся [Текст]: роман / В.Шкляр. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 315 с. 

 

Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. Але 

бурхливий 1919 рік – один із найдраматичніших в історії України – 

покликав її до боротьби за волю Вітчизни. Після загибелі братів, 

повстанських отаманів, шістнадцятирічна гімназистка Саша 

Соколовська стає на чолі тисячного війська. Відтепер вона – 

отаман Маруся.  

 

 

 

Чемерис В. Л. Амазонка; Київ—Соловки / Валентин Чемерис; 

худож.-оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: ЛА «Час читати», 

2016. — 507 с. 

 

Нова книжка Валентина Чемериса присвячена поетам XX 

століття, імена яких стали символами великої жертовної любові до 

України, незламності духу, правди й боротьби. 

Що спонукало Олену Телігу, героїню повісті «Амазонка», вишукану 

красуню-аристократку, не менш прекрасну поетесу, яку називали 

новітньою Лесею Українкою, ступити на кривавий шлях боротьби 

за визволення Батьківщини? Письменник зображує жінку, що вміє і 

страждати, і радіти, і бути ніжною, але коли перед нею ворог — 

стає хороброю та незламною 

 

 

 

 

 



 

Чемерис В. Л. Аравійська пустеля / Валентин Чемерис; худож,- 

оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: Фоліо, 2016. — 443 с. 

 

Валентин Чемерис (нар. 1936 р.) — відомий український письменник, 

автор історичних і фантастичних романів, які вже стали 

культовими: «Смерть Атея», «Фортеця на Борисфені», «Ольвія», 

«Генерали Імперії», «Ордер на любов», «Ярославна», «Ваші пальці 

пахнуть ладаном», «Марина —цариця московська». 

Але читачі знають Чемериса і як автора оповідань — хронік, казок, 

легенд, — у яких він небайдуже та неупереджено розповідає не 

тільки про минуле, але й про сучасне життя. У цій книжці дорослих 

і дітей зацікавить погляд автора на події, які відбувалися в різні 

роки, — з проекцією на сьогодення.  

 

 

 

 

Єшкілєв В. Л. Богиня і Консультант / Володимир Єшкілєв; худож.-

оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: Фоліо, 2016. —362 с. 

Роман «Богиня і Консультант» здатний зламати звичні та зручні 

стереотипи з шкільних підручників. Володимир Єшкілєв проводить 

читачів за кулісу української історії та руйнує нав’язану нам 

картину владної гри глобальних сил. А все починається з того, що 

одного дня хлопці, шукаючи мотузку, виламують замок шухляди і 

натрапляють на камінець, захований серед археологічного мотлоху. 

Той день назавжди змінює долі героїв роману, вплітаючи їх у довгу 

криваву історію, що тягнеться крізь століття.  

 

 

 

Іваничук Р.І. Четвертий вимір ; Шрами на скалі : романи / Роман 

Іваничук. - Харків : Орбіта, 2016. - 445,  

Роман Іваничук – автор п’ятнадцяти історичних творів, в яких він 

намагається заповнити білі плями в нашій історії, розповідає про 

видатних діячів України минулих часів.  

За роман «Четвертий вимір» письменник був удостоєний 

Національної премії ім. Шевченка. Цей твір присвячений Миколі 

Гулаку, другу і соратнику Кобзаря, відомому математику, юристу, 

перекладачу-поліглоту, котрий володів майже двадцятьма мовами, 

людині, яка після ув’язнення в Шліссельбурзькій фортеці за свою 

діяльність у Кирило-Мефодіївському товаристві не мала права 

повернтися в рідну Україну. 



 

  

 Кокотюха А. Різник із Городоцької: роман / Андрій Кокотюха; 

худож.- оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: Бібколектор, 2016. 

—250 с.: іл. 

 

Львів, 1913 рік. Напередодні Різдва жорстоко вбито кількох 

дівчат легкої поведінки. Газети дали невловимому вбивці прізвисько 

— Різник із Городоцької. Але кримінальна хроніка та інші сенсації 

більше не цікавлять уже відомого читачеві львівського адвоката 

Клима Кошового. У нього життя налагоджується: він має 

адвокатську практику, заможну клієнтуру, повагу в суспільстві й 

наречену — відому акторку театру і кіно. Та захищати хворого 

юнака, якого підозрюють у жорстоких вбивствах, Кошовий усе ж 

таки погоджується. Програти він не може, а перемога — це 

додаткова й гучна реклама 

 

 

 

 

 

Кокотюха А. Червоний [Текст]: роман / А Кокотюха. – 2-ге вид. – 

Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 317 с. 

 

Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в 

ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в 

таборах ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І 

нехай він планує втечу, йому, героєві чи бандиту, єдиному до снаги 

приборкати ув’язнених злодіїв. Як це було, розкажуть три свідки: 

міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного ані серед 

мертвих, ані серед живих, шукайте серед овіяних легендою! 

 

 

 

 

 

 


