
Lista książek elektronicznych (e-booków) w języku ukraińskim do pobrania w 

formacie PDF / Список електронних книг (електронних книг) українською 

мовою для скачування у форматі PDF 

Opowieści do spania dla najmłodszych dzieci / Сплячі історії для найменших 

дітей 

Пташина колискова 

З равликом на прогулянці 

Паперова книга 

 

Książki dwujęzycznych (ukraińsko-angielskie) / Двомовні книги (українсько-

англійська) 

Подорож листа / A Letter’s Journey 

Міцні мости уявні/ Mermaids 

Гойдалка під кленом/ The Swing under the Maple Tree 

Скільки? / How many? 

Книга Пан Коцький, Міра і море / Mr. Catsky, Mira and the Sea 

 

Książki dla dzieci od lat 3 / Книги для дітей від 3 років 

Про трьох відважних лицарів Джерело 

Герда. История одного кита / Gerda Historia wieloryba 

Герда и Ларс. История двух китов / Gerda Opowieść o morzu i odwadze 

Книга Оповідки зубної феї. Частина 1. Знайомтеся 

Томатина правда 

Книга Чемним діткам вірші про найважливіше 

Найкращі казки світу 

Найкращі народні казки 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cDHYD_HUv_oPdOORq_b4cYIaU1McEs1H
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1vaA5RGoo8OxC_g-U77kL0uZhVKkjw9-1
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1y5diuDIZmZa1M5PhSVmleZj3lXiwNooR
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1LT6r3QmEkn91xHGu7iV6WiXfL3Tabuap
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1C080jZLb6UCNn-Rts_Bkq5xa5Nzr3aac
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Iiw7FWQcFwAygHOmvLAEtxe7rqgmI3kc
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JPMUpGzzOUneAg-i2M_DmlVCayb-35M4
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JXu0O55XXjKO59pESDfzAcVDTAVjJo0H
https://drive.google.com/uc?export=download&id=12bDIG1rl_RYrJxoZXQikQcP5CQ0vpPMn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1C4e452_Jo3sqApW58SRY4Rl01xHDZxOd
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TpEj5YdqVA95jnaXAiDncVp-c5JHvNSL
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-yzIfqy0itv7fQEFz8pD1x7qRLB_RGyS
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1LbX_Gga9w7WdvzqlyAPSCFZFgqPYkh8S
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1u0YuMi1ZmHyNqHQfb8Hff-DtX_OrqT_x
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Xi89F_PAr1Sym_8vIsbj7dywaUDbMGuO
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1sWIq7zhWxAV-Ty6IQ_wnAYgW9uU_85KE


Книга Рудий. Історія друга. Чарівна 

Катерина Кулик: Рудий. Історія перша. Загадкова 

Казки на ніч 

Книга Киці-мандрівниці та їхні друзі 

Мамонт 

Великан 

Що всередині? 

101 маяк 

Єдиноріг 

Жаринка, що стала зорею 

Сни для канапи 

Арктична пасіка 

Ким працюватиме Яся 

Калюжа 

Моя найтихіша книжка 

Як правильно ревіти? 

 

Książki dla dzieci od lat 6 / Книги для дітей від 6 років 

Справа про зухвале викрадення пташенят 

НЕ ТОЙ ХЛОПЧИК 

Замріяний котик Фаго 

Боброго ранку! 

Сором’язливий Сальватор 

Міцна дружба Дімона 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rdzJTesCyUWwZoOxrIDUiCa4ynx0fSCn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BFZvjERFG38W1UuOzaWH0l9MOazDGBxB
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_Y1T_V0-Pf7S4DPRYs7vjIpqPXt3QjJC
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1bxTIxrztmLtuNpJhw4xbb8344n-QIq4-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1za2lYielrgXD_zQIi2rlxD6hmZSPgKw-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1PLXzZOibOX6Kz58tB0z9Ku_6mnHGDYbw
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Zk1poVtOXBaEf7fEHT9rdC3dnGDYAgYy
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1jlFhuQ47gCt4jmDTijuqUGSbVd6psD3j
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Mo8Q2Ax3k-DJv8L0oN_Mi8vAixXmTS-g
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1mMczQpIf90AthEf9jSkYnNrLaasinJF1
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kIjKifvClTOiFjOkNpwVYsdEB27CorOg
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IHLBdapBCeoKHefvv6qQWVhncl0MY16q
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1KEjyRLmx8BuqqJNhy6ZIA3UN6BvLW4RE
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GB-Dw6gYlIwXAw3Miy2YHnZcvXd8GOvX
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JyzJHCU0jgjxehSJBHgFV6bGGz_JflVd
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ilnN3FHQKE8e6HnY5ha6IOR_ptHQ1Bse
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1EAYoUFKJa23LFeyXrgPDlLogDp0LzUbD
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1yCSP6Ripiq2qEx-BOqB-uDbD8OEW7jBl
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1l7SJPEiE1vuKk0wdJtp8D1klx0Fv5MFJ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=12L93BXi5BYPAcFcJfCJU7myENHoZ9nEe
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SGLRZxos6JFEOdenlWU0Hkvogq5XHSdQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Davk4ejx8nsSfaUB8Sfex_YXvy-02DQQ


Коники винахідників 

Космічні агенти проти Сирного Монстра 

Мармуровий пес 

 

Książki dla dzieci od lat 9 / Книги для дітей від 9 років 

Нечуй невмирущий 

Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака 

Іванна і ванна 

Капітан Кеп і курячі пірати 

Таємне завдання капітана Кепа 

Безкнечні казки 

ктигорошка. заплутані казки 

Вктор_Робот 

Чубзики 

ЛО за селом 

Жахлива книжка 

осмічні агенти проти Сирного Монстра 

 

Opowieści o przyrodzie z serii „Ciekawa Ukraina” / Розповіді про природу із 

серії «Цікава Україна» 

Мама прийшла 

Біжи, саламандро! 

Сюрприз для сов 

Велике перевтілення 

Książki o zwierzętach / Книги про тварин 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wbrQlM9-4xoDag0N5ieKhP9Z2-C-WUC4
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qpPxl-lwdbIv0n-vjR6LanFkoEj5pD8J
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tfyfnzObqM3fOpwmGtKIlqsMcHqLEGC4
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GHlGmvkMnsjGHILP9E5KkOKFIjmnJOJQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1fu-tqM93jIirnC0y1NLs6G5JMFch31FV
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1fu-tqM93jIirnC0y1NLs6G5JMFch31FV
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Sf0mYlZUzkNjeZteMJPnUX4Cd9wDt-vm
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Sf0mYlZUzkNjeZteMJPnUX4Cd9wDt-vm
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iLHrTDk09fRQyzIHykT2jovbrpCZyrDl
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1m2pnND_FsMIyXyReNGsOixZK4nIVVWSL
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1VfI7fNzhAQoVIKIjugltELe_M-O9J_Ep
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YewEqKImPhSln_xjhGZccxpeSXtw1YtD
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1AXPBteUuyLyUyyeAN0KWQy0WEg8QCXsx
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RQqrXS5YOaRv2t9XAR4rEUxDxYD5RBjG
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1hpG05XLK6jowcVsPFVTMItggLEFaWNNI
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qpPxl-lwdbIv0n-vjR6LanFkoEj5pD8J
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-O7R-8nDvfjciaUr-4rltAaC88oP7PaV
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1608mDrY6P9bCTVlDC-Kk4ZI7GuxWE7tV
https://drive.google.com/uc?export=download&id=12qGOXEjhUGFWLvH26hHKRVhQccgnfyPU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1QTHdC6sQqH-fw4wpej9bYNkkbHrAnfje


Вусанчик, або Cором’язливе кошеня 

Еллі, або Найвідданіше цуценя 

Місті, або Кішечка — подарунок долі 

Тигрик, або Кошеня — шукач пригод 

 

Inne książki / Інші книги 

Листи на війну. Діти пишуть солдатам / Letters on the War. Children Write to 

Soldiers. 

Ніта-ховайтесь-фейки-світу 

Легенди з мандрів 

Чаклунка Лілі перевертає школу догори дриґом 

Чаклунка Лілі та магічний переполох 

 

 

Lista książek jest aktualizowana na stronie Stowarzyszenia.  

Перелік книг оновлюється на сайті Асоціації 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nEygfbLVurmhEqkSTd5lTr6Qw47SYOID
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IxKsnpTJm9ltsmm9GTnBrCn7bwMiM_Yf
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CN_G2_EMD3U9r_dTLquKEqFJHYwoz23e
https://drive.google.com/uc?export=download&id=12uhkOeAoju6VHjWpuew2sdz-iSHEs50u
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WhaOGI7-lAW1eBCVwnipMe4xt-ve_E7T
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GAhpDOqv6k7HMN3aBpStPpYCSOeV2_e8
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16hQB0bn6bCTytncTiRv0qruzRp4yrT2K
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19S8C3dALfGmCLvm67uFGAl6lWUUvIp0Z
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_NX6vWyG7dCJDR1hzykis9nDCIhLQIrP
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/

