
Арие М. Я.
ВСЕ ДИРИЖАБЛИ МИРА.
Том 1. До 1960 года.— К., 2018. — 568 с. — С ил.
В книге изложена история создания аэростатических
летательных аппаратов от первого воздушного шара
братьев Монгольфье до крупнейших дирижаблей ХХ
в. Приведены технические характеристики всех
построенных в различных странах дирижаблей.
Рассмотрены наиболее известные аварии и
катастрофы дирижаблей. В хронологическом
порядке представлены важнейшие события истории
воздухоплавания и развития конструкций
дирижаблей. Отмечены деятели, внесшие заметный
вклад в мировое воздухоплавание.
Для всех, кто интересуется историей развития науки
и техники.

Видавництво: Альфа Реклама

Переклад англомовної економічної
літератури. Економіка США: Загальні
принципи.
Черноватий Л. М. Карабан В. І.
Посібник призначений для розвитку навичок та умінь
усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст
посібника забезпечує засвоєння фонових знань та
знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система
різноманітних вправ, побудована за циклічним
принципом, наявність двомовних тематичних словників у
кожному уроці, абеткового словника наприкінці
посібника та ключів до переважної більшості вправ
створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння
змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час
роботи вдома.

Видавництво : Нова книга

Європейський союз та інші міжнародні
політичні, економічні, фінансові та
військові організації.
Ребрій О. В. Ребрій О. В. Черноватий Л. М

Посібник побудований на автентичному матеріалі і
охоплює сім розділів, які за змістом відносяться до
різних міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ,
НАТО, АСЕАН, СОТ, МВФ), забезпечуючи
засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш
вживаною термінологією.

Видавництво: Нова книга



Історія англійської мови.
Євченко В. В.

Рік видання: 2016
Об'єм — 408 стор.
Посібник розраховано на студентів, магістрантів та
аспірантів філологічних факультетів іноземних мов
вищих навчальних закладів, у яких історія
англійської мови є складовою частиною навчального
плану. Посібник побудовано з урахуванням сучасних
вимог до викладання теоретичних дисциплін у
вищих навчальних закладах. У посібнику подається
стислий виклад основних теоретичних положень та
основних тем курсу

Видавництво: Нова книга

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу
України в 2 томах
Автор: Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Луць В. В.
У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного
права та узагальнення судової практики наводиться
постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу
України, а також інших актів законодавства.
Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні
складних правових норм та найбільш ефективні
способи їх застосування у правозастосовчій
діяльності. У підготовці Коментаря брали участь
вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді
ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.
У новому виданні Коментаря враховані зміни,
внесені до ЦК, положення нових актів
законодавства, новітня судова практика тощо.
Видавець: Юрінком Інтер

Науково-практичний коментар Господарського
кодексу України.
Рік видання 2019
Кількість сторінок 816
Автор за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії.
ISBN 978-966-667-729-0
У коментарі Господарського кодексу України
враховано як зміни до Господарського кодексу
України, так і прийняті упродовж 2012-2018 рр.
нормативно-правові акти господарського
законодавства, спрямовані на регулювання
суспільних відносин у сфері господарювання.
Для працівників сфери економіки, юрисконсультів
суб’єктів господарювання та органів державної
влади і місцевого самоврядування, суддів,
прокурорів, адвокатів, науковців та викладачів
права, студентів вищих навчальних закладів

Видавництво Юрінком Iнтер



Сет Абрамсон
Доказ змови. Як Трамп зрадив Америку

Перекладач: Аліна Акуленко
Рік видання: 2019
Сторінок: 552
Адвокат, професор, колишній кримінальний слідчий
користуючись своїм чіпким розумом правника та
інструментарієм криміналіста, збирає, упорядковує та
аналізує кожну дрібничку трампівсько-російської історії.
Він доходить очевидного висновку: ми опинилися віч-на-
віч зі змовою. Відстежуючи американські та європейські
новинні потоки, він, дотримуючись чіткої хронології,
веде читачів через скандал "Трамп-Росія", розповідає про
події і показує взаємозв'язки між ними.
Вид. група КМ-БУКС

Мустафа Джемілєв. Незламний

Автор:
Севгіль Мусаєва, Алім Алієв

Рік видання:2017

Кількість сторінок: 256

Мустафа Джемілєв є національним лідером
кримських татар, символом єднання депортованого
народу і повернення його на рідну землю. Він
присвятив своє життя боротьбі з системою,
величезною репресивною махіною, пройшов
радянські тюрми, голодування, залякування — і
переміг. Але анексія Криму 2014 року розпочала
новий виток випробувань. Тепер знаний дисидент,
правозахисник, уповноважений Президента України
у справах кримськотатарського народу на
міжнародному рівні відстоює права своєї
батьківщини. Історія його життя — це історія
боротьби кримськотатарського народу.
Видавництво: «Віват»


