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Сучасний український роман 

 

821.161.2'06-31 

84(4УКР)6-44 

 

Дністровий , Анатолій.  
 Пацики [Текст] : роман / Анатолій Дністровий. - 

Київ : Вид-во Жупанського, 2020. - 310, [2] с. - 

(Альтернатива 

                Головна тема роману – молодіжні банди 

Тернополя в останні роки СРСР. Дія відбувається в 

депресивних спальних районах у середовищі 

проблемних тінейджерів із неблагонадійних сімей. 

 

 

 
 

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

 
 

 

 

821.161.2'06-31 

84(4УКР)6 
 

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

Нора-Друк, 2020. - 350, [2] с.   

 

                Київ, 1968 рік, кінець «відлиги». Юра - 

студент-фізик, успішний комсомольський ватажок, 

перспективний науковець-початківець – потрапляє в 

лещата непростих обставин і в пекло власних сумнівів: 

йому потрібно зробити моральний вибір, а він відчуває, 

що не готовий до цього. Роман «Юра» є сіквелом, 

тобто незалежним продовженням роману «Клавка».                                                          

 

 

      



 
 
 

 821.161.2'06-31 

 84(4УКР)6-4 

 

Сайко, Оксана.  
 Забута мелодія [Текст] : роман / Оксана Сайко. - 

Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 265, [3] с. 

                 

                Після конфлікту з батьком молода скрипалька 

Романа переїжджає до провінційного містечка й починає 

працювати в музичній школі. Якось серед мотлоху на 

даху старого будинку вона знаходить скрипку, ноти 

невідомої мелодії і лист. Тепер їй потрібно пізнати 

таємницю й повернути пам’ять про несправедливо 

втрачене, про незвичайну забуту особистість. 

 

 

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

               

821.161.2'06-311.2 

84 (4УКР)6 
 

Роздобудько, Ірен.  
 Шості двері [Текст] : роман / Ірен 

Роздобудько. - Вид. 3-тє. - Київ : Нора-Друк, 2020. - 

191, [1] с. 

 

          У ранньому дитинстві вона намалювала на 

стіні двері й несподівано увійшла в них, уявивши 

собі вихід в іншу реальність. Відтоді життя багато 

разів намагалося зламати її. Та в найскладніші миті 

життя вона малювала на стіні двері й проживала ще 

одне коло реальності, яка не відступає від нас навіть 

у снах.  

 

 

 



 

                           

821.161.2'06-31 

84(4УКР)6-44 

 

Чапай, Артем.  
 Дивні люди [Текст] : поема (рондель) / Артем 

Чапай. - Чернівці : Книги-XXI, 2019. - 302, [2] с.  

 

           Українські вчені відтворили за ДНК 

неандертальця. Він виростає в секретному інституті, 

замаскованому під гаражний кооператив, і лише після 

досягнення повноліття виходить у великий світ. Через 

брак життєвого досвіду український неандерталець 

постійно втрапляє у дивні ситуації... 

 

 

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

 

                               Зарубіжний любовний роман 

 

                                                                                

821.111(73)'06-31=161.2 

84(7США) 

Джіо, Сара.  
 Я кохатиму тебе завжди [Текст] = Always : роман 

/ Сара Джіо ; [пер. з англ. С. Мокрої]. - Харків : Vivat, 

2020. - 285, [3] с. - (Художня література).  

           

          У цій теплій і водночас щемкій історії майстерно 

сплітаються події минулого й сьогодення. Головна 

героїня Кейлі Крейн не може повірити у власне щастя: 

вона успішна журналістка й наречена ідеального 

хлопця. Проте одна зустріч із безпритульним 

чоловіком – Кейдом Макаллістером, коханням цілого її 

життя, - несподівано змінює все. 
 

 



 

 

821.111(415)'06-31=161.2 

84(4ІРЛ) 
 

Ахерн, Сесілія.  
 P. S. Я кохаю тебе [Текст] : [роман] / Сесілія 

Ахерн ; пер. з англ. Ірина Гоял. - Київ : Рідна мова, 

2020. - 428, [4] с. - (Авторська серія).  

  

                Бестселер "PS. Я кохаю тебе" – сучасна 

історія про те, як любов перемагає смерть. 

                            

 

    

 

 

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

                                             

                                                

    

821.111(73)'06-31=161.2 

84(7СПО)6-44 
 

Гувер, Коллін.  
 Покинь, якщо кохаєш [Текст] = It ends with us : 

[роман] / Коллін Гувер ; [пер. з англ. І. Гнатковської]. - 

Харків : Vivat, 2018. - 350, [2] с.  

                

          Яскравий і дещо мелодраматичний сюжет роману 

виявляється вдалою ширмою, за якою поміщено 

міркування про актуальні суспільно-психологічні 

проблеми, одна з яких – насильство в сім’ї. 

 

 

                  

 



 

 

821.111(73)'06-31=161.2 

84(7СПО=УКР)6-44 
 

Гілберт, Елізабет.  
 Місто дівчат [Текст] = City of Gilbert : роман / 

Елізабет Гілберт ; з англ. пер. Ганна Лелів. - Львів : Вид-

во Старого Лева, 2020. - 534, [2] с.  

  

                Це інтригуючий роман про жіночу 

сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право 

жити так, як тобі хочеться. А ще – історія дуже 

незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та 

справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та 

оцінити, особливо в такому непростому і мінливому 

місті, як Нью-Йорк. 
 

 

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

 

 

821.111'06-31=161.2 

84(4ВЕЛ)6-44 
 

Волш, Розі.  
 Сім щасливих днів [Текст] : [роман] / Розі Волш 

; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. - Харків : Vivat, 2020. - 

318, [2] с. - (Художня література).  

          

          "Сім щасливих днів" – захоплюючий роман Розі 

Волш про закоханість, яка виникла спонтанно і 

переросла у сильні і справжні почуття. 

 

 

 

 

 



 

                         Пригодницько-детективні романи     

                                                                                 

 

821.161.1(477)'06-31=161.2 

84(4УКР)4 
 

Курков, Андрій Юрійович.  

 Добрий ангел смерті [Текст] : роман / Андрій 

Курков [пер. з рос. В. С. Бойка ; худож.-оформлювач І. 

В. Осіпова]. - Київ : Довженко Букс, 2020. - 376, [4] с. 

 

        "Добрий ангел смерті" – гостросюжетний роман 

українського російськомовного письменника Андрія 

Куркова. 

 

                                          

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

                          

 

821.161.2'06-31 

84(4УКР)6-44 
 

Лис, Володимир Савович.  

 В'язні зеленої дачі [Текст] : роман / Володимир 

Лис. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 266, [4] с.  

 

          Як же не хотілося молодому економістові Юрку 

їхати в той невідомий Вербівськ! Ще й дивне 

попередження від незнайомки про те, що там він 

потрапить до жорстокої банди. Пророцтво справдиться 

через роки, в незалежній Україні, коли вже солідний 

бізнесмен Юрій отримає анонімного листа із вимогою 

відновити сумнозвісну зелену дачу. 

 

 

                                               



         

821.161.2'06-31 

84(4УКР)6-44 
 

Кокотюха, Андрій Анатолійович.  
 Голова з площі Пігаль [Текст] : [роман] / 

Андрій Кокотюха ; [худож.-оформлювач М. С. 

Мендор ; фот. та карта Т. М. Власюк]. - Харків : 

Фоліо, 2020. - 313, [4] с. : іл. - (Ретророман).  

 

               Детективний роман про розслідування 

Клима Кошового – емігранта, особи без 

громадянства та майбутнього, що опинився в 

Парижі. Париж сколихнула страшна подія: на 

площі Пігаль знайшли відтяту голову. Климові 

потрібно знайти справжнього вбивцю всього за три 

дні. 

 

 

 

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

 

 

821.161.2'06-31 

84(4УКР)6-44 

 

Кідрук, Макс.  
 Жорстоке небо [Текст] : роман / Макс Кідрук ; 

[худож. Д. Ластовка ; передм. А. Любки]. - Харків : 

Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 604, [3] с. : іл.  

                 В аеропорту Париж-Північ сталася трагедія – 

зазнав катастрофи український літак «ААРОН 44». Для 

вивчення місця трагедії та з’ясування причин прибула 

донька його конструктора, Діана Столяр. Дівчина 

намагається будь-що дізнатися правду та розкрити 

таємницю авіакатастрофи, не здогадуючись, що 

розслідування може обійтися їй надто дорого…  

 

 



 

 

821.161.1(477)'06-31 

84(4УКР=РОС)6-4 

 

Ковалевский, Александр.  

 Тайна черных дайверов [Текст] : роман / 

Александр Ковалевский. - Харьков : Клуб семейн. 

досуга, 2018. - 300, [4] с.  

 

Коли Ренат запропонував друзям відпочити на 

яхті, він і уявити не міг, чим це обернеться… Молоді 

люди виявили кинуте судно, всередині якого знайшли 

дайверське спорядження і безліч цінних артефактів 

часів Другої світової війни. Хто підняв їх з дна моря – 

невідомо… 

 

                                     Фантастика. Фентезі. 

    

                                                                        
821.134.2'06-312.9=161.2 

84(4ІСП) 
 

Сафон, Карлос Руїс.  
 Володар Туману [Текст] : роман / Карлос Руїс 

Сафон ; пер. з ісп. Сергія Борщевського. - 2-ге вид. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2021. - 188, [4] с.  

           

           Родина тринадцятирічного Макса переїздить до 

містечка, де відбуваються дивні події: стрілки годинників 

рухаються у зворотному напрямку, з морського дна 

піднімаються затонулі кораблі, будинки і вулички 

рухаються. Виявляється, до міста повернувся Володар 

Туману, щоб зібрати борги минулого. 

 

 

    

       



821.111(73)'06-312.9=161.2 

84(7СПО)6-44 
 

Герберт, Френк.  
 Дюна [Текст] = Dune : роман / Френк Герберт ; 

[пер. з англ.: А. Пітика й К. Грицайчук ; передм. Б. 

Герберта ; іл. С. Вебера]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2021. - 653, [5] с. : іл., фот.  

           

          Дюна – науково-фантастичний роман 

американського письменника Френка Герберта, 

перший в низці з шести романів, що складають 

фантастичну сагу. Дія роману відбувається у 

вигаданому всесвіті Галактичної імперії, якій 

підвладна безліч екзопланет. 

 

                                          

 

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

 

   

 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

84(7СПО)6-44 

 

Герберт, Френк.  
 Діти Дюни [Текст] = Children of Dune : роман / 

Френк Герберт ; [пер. з англ. Н. Михаловської ; передм. 

Б. Герберта]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 

461, [3] с 

          

        «Діти Дюни» - третій роман Френка Герберта з 

циклу «Хроніки Дюни». Цей величезний революційний 

твір, що ховається за епічною оповіддю про героїчного 

Пола Атріда, містить відомості з екології, філософії, 

історії та релігії.       

 

 

 

 

 

 



821.111(73)'06-312.9=161.2 

84(7СПО)6-44 
 

Мартін, Джордж Р. Р.  
 Вогонь і кров [Текст] = Fire & Blood : За триста 

років до "Гри престолів" : (Історія Таргарієнів) / 

Джордж Р. Р. Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської ; 

худож. Д. Вітлі]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 657, [16] с. 

: іл 

            Під пером славнозвісного автора «Пісні льоду 

й полум’я» оживає захоплива історія Таргарієнів. 

«Вогонь і кров» оповідає історію цього дому від часів 

легендарного Ейгона Завойовника, творця Залізного 

трону, й аж до громадянських воєн, які мало не 

призвели до розколу династії. 

  

 

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

 

 

 

821.161.2'06-311.3 

84(4УКР)6-44 

 

Тараторіна, Світлана.  
 Лазарус [Текст] : [роман] / Світлана Тараторіна ; 

[авт. передм. В. Арєнєв]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 

413, [3] с.  

          Фантастичний роман дає можливість читачам 

зануритися у магічний Київ початку ХХ ст., впізнавати 

знайомі краєвиди й розгадувати таємниці героїв. 

 

 

Приємних зустрічей з книгами! 

 

 


