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Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних 
Силах України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 трав. 2015 р.) / 
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії 
правових наук України ; Центральний науково-дослідний інститут 
озброєння та військової техніки збройних сил України. – Київ : Фраксім, 
2016. – 144 с. 
Видання містить доповіді та тези виступів учасників науково-практичної 
конференії за такими напрямами: сучасний стан охорони інтелектуальної 
власності у структурних підрозділах Міністерства оборони України, існуючі 
проблеми та шляхи їх вірішення; особливості охорони прав інтелектуальної 
власності при виконанні дослідно-конструкторських робіт з розробки та 
модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним 
замовленням; основні напрямки подальшого розвитку сфери охорони прав 
інтелектуальної власності у Збройних Силах України. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334517/default 
 
 
Бурдак І. Г. Біль та сльози чорнобильців : романи / І. Г. Бурдак. – Київ : 
Фенікс, 2016. – 627 с.  
До книги увійшли два романи: «Сини і дочки Чорнобиля» (2012 р.), «Блуд» (2013 
 р.), які знайомлять читачів з долею учасників ліквідації аварії на Чорнобильскій 
атомній електростанції, чий життєвий шлях наповнений складними людьскими 
випробуваннями та розповідають про життя і діяльність героїв, що охоплює 
період 27 років (з 1985до 2012 рр.). Історія віддасть належне ліквідаторам 
наслідків аварії, які ціною власного життя і здоров’я врятували світ від 
техногенної катастрофи.  
Книга розрахована на широке коло читачів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334501/default 
 
 
ГИС и заповедные территории : материалы III науч.-метод. семинара, 30 мая 
– 01 июня 2015 г., Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Владимировка / 
под. ред. А. П. Биатова. – Харьков : Тип. Мадрид, 2016. – 110с.  
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У збірнику представлені матеріали доповідей та майстер-класів, в яких 
акумульований досвід застосування технологій дистанційного зондування землі, 
геоінформаційних систем, систем управління базами даних, мобільних ГІС і Веб-
ГІС додатків в дослідженнях біологічного різноманіття й моніторингу природних 
екосистем. Наведено огляд можливостей ряду програмних продуктів і сервісів. 
Новинкою в програмі семінару стала демонстрація можливостей безпілотного 
літального апарату. 
Рекомендується для біологів, екологів, географів, фахівців в сфері охорони 
природи і заповідної справи, працівників природно-заповідного фонду, наукових 
установ, навчальних закладів, студентів, а також для широкого кола читачів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334543/default 
 
 
Дембіцька С. Л. Адміністративні послуги населенню України органами 
місцевого самоврядування : навч. посіб. / С. Л. Дембіцька ; за заг. ред. О. І. 
Остапенка. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 209 с. 
У посібнику розглянуто питання надання адміністративних послуг громадянам 
України органами місцевого самоврядування, подано загальну характеристику 
порядку та умов упровадження і реалізації послуг, наданих населенню нашої 
держави. Проаналізовано ефективність надання адміністративних послуг 
населенню України органами місцевого самоврядування. 
Для студентів юридичних навчальних закладів України, працівників органів 
місцевого самоврядування. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334058/default 
 
 
Зербино Д. Д. Экологические катастрофы : вина человека? : монография /  
Д. Д. Зербино, А. М. Сердюк. – Тернополь : ТГМУ, 2015. – 290 с. 
Монографія являє собою аналітичний огляд літератури з проблеми екологічних 
катастроф неприродного генезу, а викликаних діяльністю людини. Це катастрофи, 
які призвели до забруднення повітряного і водного середовища, до забруднення і 
пошкодження грунту, токсичні харчові катастрофи, екоцид – навмисне знищення 
живого. Окремі розділи присвячені Чорнобильській аварії і катастрофі в Фукусімі 
Японія), транспортним катастрофам і постійній тривозі – відходам екологічних 
катастроф. У фіналі книги особливий розділ – «Що робити?». 
Книга призначена для фахівців медико-біологічного профілю, екологів, а також 
для науковців і практиків, фахівців, що займаються різними проблемами 
превентивної медицини. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/330436/default 
 
 
Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок : монографія 
/ С. В. Совгіра [та ін.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : 
Видавець Сочинський М. М., 2016. - 288 с.  
У монографії узагальнено результати роботи колективу науково-дослідної 
лабораторії «Екологія і освіта», отримані під час експедиційних досліджень з 1992 
р. по 2015 р. Обгрунтовано теоретичні основи дослідження екологічного стану 
басейнів малих річок, розкрито етапи та методики польових досліджень. 
Удосконалено організаційні засади охорони малих річок та подано рекомендації і 
практичні поради по їх збереженню та відновленню. 
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Рекомендовано для наукових працівників, ініціативних груп громадських 
організацій, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів 
загальноосвітніх шкіл та широкого кола населення. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/333991/default 
 
 
Об’єкт «Укриття» : 30 років після аварії : монографія / В. О. Краснов [та ін.] ; 
НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. -- Чорнобиль (Київ. обл.) : ВІПОЛ, 
2016. – 509 с. 
У монографії представлено причини аварії на ЧАЕС, першочергові заходи щодо її 
ліквідації. Наведено результати досліджень паливовмісних матеріалів, їхнє 
розташування, фізико-хімічні властивості. Розглянуто характеристику 
радіоактивних аерозолів, їхнє поширення за межі об’єкта «Укриття», а також 
механізми утворення та шляхи міграції рідких радіоактивних відходів. Описано 
особливості реалізації проектів ПЗЗ і можливу майбутню діяльність по 
перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічну безпечну систему. 
Призначена для фахівців з ядерної та радіаційної безпеки, поводження з 
радіоактивними відходами, аварійного реагування. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334677/default 
 
 
Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-
комунального господарства України : монографія / І. І.Килимник [та ін.] ; 
Харків. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015.- 130 с. 
Монографія присвячена аналізу стану, проблем та розвитку державно-приватного 
партнерства в галузі житлово-комунального господарства України. Значна увага 
приділяється практичним проблемам у галузі ЖКГ та шляхам їх вирішення за 
допомогою механізмів державно-приватного партнерства. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/333988/default 
 
 
Права та пільги учасників АТО : практ. посібн. / упоряд. Г. В. Смолин,         
Б. М. Гамалюк, І. Я. Семенюк ; за заг.ред. В. В. Середи. – Львів : ЛьвДУВС, 
2016. – 67 с.  
Нині в Україні здійснюється утвердження державно-управлінської діяльності із 
забезпечення соціальних прав учасників АТО. Протягом 2014-2015 р. прийнято 
нові закони та внесено зміни до чинних, якими встановлено надання учасникам 
АТО статусу учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни та 
відповідного статусу членам сімей загиблих учасників АТО, гарантії соціального 
захисту сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, калицтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час участі у Революції Гідності. У 
практичному посібнику здійснено спробу систематизації прав та пільг учасників 
АТО. 
Для учасників АТО та їхніх сімей, війсковослужбовців, юристів, студентів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334605/default 
 
 
Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики : сб. тр. 
[участников XXIV междунар. конф. (4-5 дек. 2014 г., Киев)] / под ред.              
А. И. Сигал ; Торгово-промышл. палата Украины, Межотрасл. ассоц. 
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«Укртеплокоммунэнерго», НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : 
ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2015. – 233 с. 
У збірнику вміщено праці учасників XXIV міжнародної конференції (4-5 грудня 
2014 р м. Київ), а також інші матеріали даної теми, подані в оргкомітет фахівцями 
галузі. Матеріали присвячені загальним проблемам енергетики, екологічним 
проблемам теплоенергетики, викликам і перспективам приведення екологічної 
політики у відповідність з нормативами Директиви 2010/75 / ЄС, а також 
механізмам упровадження внутрішньої торгівлі викидами парникових газів 
відповідно до Директиви 2003/87 / ЄС, проблем експлуатації об'єктів промислової 
і муніципальної енергетики, сучасним технологіям спалювання палив, екологічно 
чистим і енергозберігаючим технологіям, процесам спалювання побутових 
відходів, проблемам енерго-екологічного моніторингу, аналізу автономних 
джерел теплопостачання. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334187/default 
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