
 0 

N 0130-9250 

 

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

імені  ІВАНА ФЕДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ 
 

Державний бібліографічний покажчик України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2010 
 

 



 1 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

імені ІВАНА ФЕДОРОВА" 

 

 

 

 

Національна бібліографія   

України 

 

 

 

 

ЛІТОПИС 

КАРТОГРАФІЧНИХ 

ВИДАНЬ 
 

 

 

 

Державний бібліографічний                            

покажчик України 

 

 

 

 

2009 

 

(1—104) 

 

 

 

Виходить раз на рік 

Видається з 1997 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ • 2010 

IVAN FEDOROV 

BOOK CHAMBER OF UKRAINE, 

STATE RESEARCH INSTITUTION 

 

 

 

 

National 

bibliography of Ukraine 

 

 

 

 

CARTOGRAPHY 

CHRONICLE 

 
 

 

 

 

State bibliographic 

index of Ukraine 

 

 

 

 

2009 

 

(1—104) 

 

 

 

Issued annually 

Published since 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv • 2010

 



 2 

Національна бібліографія України 

Серія заснована у 1996 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: В. О. Кочупалова, Л. П. Хамрук 

 

 

 

Редагування М. І. Давиденко 

Коректура О. С. Тихоненко 

 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1995 від 24.05.96 

 

Підп. до друку 20.05.2010 р. Формат 60х84/16. Папір oфcет. 

Ум. друк. арк. 3,26. Обл.-вид. арк. 4,23.  

Тираж 30 пр. Зам. № 46. 

 

 

 

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач 

Державна наукова установа 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660  

Тел. 292-82-69, E-mail: office@ukrbook.net 

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004 

 

 

З питань придбання звертатися за тел. 292-65-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2010  



 3 

ЗМІСТ 

Передмова ................................................................................................................................. 4 

912.43 КАРТИ ........................................................................................................................... 5 

912.43 (4/9) Країни та місцевості сучасного світу .................................................................. 5 

(4) Європа ..................................................................................................................... 5 

(477) Україна ................................................................................................................ 5 

912.44 АТЛАСИ ...................................................................................................................... 32 

(4/9) Країни та місцевості сучасного світу .............................................................. 32 

(4) Європа ................................................................................................................... 32 

(477) Україна .............................................................................................................. 33 

93/94 Історичні атласи ............................................................................................... 41 

Іменний покажчик ............................................................................................................ 42 

Географічний покажчик ................................................................................................... 42 

Предметно-тематичний покажчик .................................................................................. 48 

Покажчик назв карт і аласів ............................................................................................ 49 

Покажчик серійних видань .............................................................................................. 53 

Схема класифікації картографічних видань ................................................................... 53 



 4 

ПЕРЕДМОВА 

"Літопис картографічних видань" — державний бібліографічний покажчик, що 

виходить друком один раз на рік та інформує про картографічні видання, зареєстровані 

Книжковою палатою України. 

Відбір картографічних видань здійснюється згідно з чинною інструкцією 

Книжкової палати України. Покажчик містить відомості про окремо видані карти, схеми, 

плани, атласи. 

Бібліографічний запис вміщує: 

порядковий номер запису; 

бібліографічний опис; 

номер державної реєстрації, під яким видання зареєстроване й зберігається в Книж-

ковій палаті України (зазначено у квадратних дужках після бібліографічного опису). 

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стан-

дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліогра-

фічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582—97 "Скоро-

чення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила" й 

ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 

и правила", ДСТУ 7093:2009 "Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 

поданих іноземними європейськими мовами" і використано спеціальні скорочення слів 

та словосполучень (український та російський варіанти), що визначено в списках 

"Скорочення слів в українській мові при бібліографічному описі картографічних видань" 

і "Сокращения русских слов и словосочетаний, применяемых в географическом вспо-

могательном указателе". 

У "Літописі картографічних видань" подано такі допоміжні покажчики: 

іменний покажчик, що містить прізвища осіб, згадуваних у бібліографічному описі 

видань (авторів, укладачів, редакторів, картографів, художників, авторів пояснювальних 

текстів, консультантів); 

географічний покажчик, що подає назви географічних об'єктів основних і додат-

кових карт; 

предметно-тематичний покажчик, що містить назви рубрик, що розкривають зміст 

основних та додаткових карт і карт, які є складовими атласів; 

покажчик назв карт і атласів вміщує назви основних і додаткових карт; 

покажчик серійних видань. 

На титульній сторінці в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів, 

що ввійшли в "Літопис". 

"Літопис картографічних видань" — довідково-бібліографічний посібник, призна-

чений для бібліотек, спеціальних наукових установ, вищих навчальних закладів і спе-

ціалістів у галузі картографії, географії та суміжних дисциплін. 
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912.43 КАРТИ 

912.43(4/9) Країни та місцевості сучасного світу 

912.43(4) Європа 

912.43(41/49) Країни Європи 

912.43(477) Україна 

1. Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чер-
каська, Чернігівська. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіональні, тери-
торіальні та місцеві автошляхи ; автозаправні станції та станції технічного обслугову-
вання автомобілів ; готелі та кемпінги / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 
ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. 
— 1 к. : кольор., текст ; 58х120 см, склад. 23х12 см. — (Автошляхи України). — Частина 
тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 7 000 пр. — ISBN 978-966-475-253-1. — 
[2008-251 К] 

Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним покриттям), з роз-
поділювальною смугою, ґрунтові, польові, лісові, що будуються, автостоянки, відстані 
по автошляхах у км, нумерація автошляхів. Аеропорти. Залізниці. Річкові порти, прис-
тані. Населені пункти за типом поселення (адміністративним значенням), міста з числен-
ними туристичними об'єктами, цікаві туристичні об'єкти. Ґрунтово-рослинний покрив: 
болота, ліси, сади. Гідрографія: річки з постійною течією, річки, що пересихають, озера, 
водосховища, меліоративні канали. Кордони: межі держав, областей, заповідників, 
національних парків, пункти пропуску через державний кордон. 

2. Украина. Карта автомобильных дорог. — 1 : 1 000 000. — Симферополь : Науч.-
производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, табл., указ. ; 67х97 см, слож. 
23х12 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-02-4. — [2008-324 К] 

Пути сообщения: аэропорты (международные), железные дороги, станции, остано-
вочные пункты, морские пути (расстояния в км), порты, морские паромные переправы, 
автодороги (международные, национальные, региональные, территориальные) с раздели-
тельной полосой, местные дороги с твердым (переходным) покрытием, строящиеся, 
прочие, перевалы, мосты, плотины, грунтовые работы, станции (автозаправочные, тех-
обслуживания автомобилей), комплексы дорожного сервиса, автостоянки, посты до-
рожно-патрульной службы, автомобильные пункты пропуска через государственную 
границу Украины: международные, межгосударственные, местные, расстояния по до-
рогам в километрах, европейская и государственная нумерация автодорог, индексы и 
номера дорог Украины. Населенные пункты по типу поселения (города, отдельные части 
городов, поселки городского типа, населенные пункты сельского типа), по администра-
тивному значению (столицы государств, центр Автономной Республики Крым, центры 
областей). Больницы, гостиницы, рестораны, кафе, церкви, достопримечательности. Гра-
ницы: государственные, Автономной Республики Крым, областей, заповедников, нацио-
нальных парков. Болота, солончаки, пески, леса, реки постоянные, пересыхающие, озера, 
водохранилища, каналы (судоходные, мелиоративные). Перечень автомобильных пунк-
тов пропуска через гос. границу Украины, определенных международными соглаше-
ниями Украины с сопредельными государствами. Информация обновлена в 2008 г. 

Доп. планы [б. м-ба]: Киев ; Симферополь ; Севастополь ; Феодосия ; Одесса ; 
Днепропетровск ; Харьков ; Керчь ; Львов ; Донецк ; Ялта. 

3. Украина. Карта автомобильных дорог / [сост. и подгот. к печати ГСПП "Кар-
тография" ; ред. И. В. Копылова]. — 1 : 1 250 000, в 1 см 12,5 км. — К. : ДНВП "Карто-
графія", 2008. — 1 к. : цв., текст, табл. ; 76х110 см, слож. 23х12 см. — (Автошляхи Ук-
раїни). — Часть текста парал.: рус., англ. — Загл. сер. укр. — Двусторон. печать. — 
10 000 экз. — ISBN 978-966-475-304-0. — [2008-322 К] 
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Пути сообщения: аэропорты (международные), железные дороги, станции, оста-

новочные пункты, морские пути (расстояния в км), порты, морские паромные пере- 

правы, автодороги (международные, национальные, региональные, территориальные) с 

разделительной полосой, местные дороги с твердым (переходным) покрытием, строя-

щиеся, прочие, перевалы, мосты, плотины, грунтовые работы, станции (автозаправоч-

ные, техобслуживания автомобилей), комплексы дорожного сервиса, автостоянки, посты 

дорожно-патрульной службы, автомобильные пункты пропуска через государственную 

границу Украины: международные, межгосударственные, местные, расстояния по доро-

гам в километрах, европейская и государственная нумерация автодорог, индексы и номе-

ра дорог Украины. Населенные пункты по типу поселения (города, отдельные части 

городов, поселки городского типа, населенные пункты сельского типа), по администра-

тиваному значению (столицы государств, центр Автономной Республики Крым, центры 

областей). Больницы, гостиницы, рестораны, кафе, церкви, достопримечательности. 

Границы: государственные, Автономной Республики Крым, областей, заповедников, 

национальных парков. Болота, солончаки, пески, леса, реки постоянные, пересыхающие, 

озера, водохранилища, каналы (судоходные, мелиоративные). 

Доп. схемы [б. м-ба]: Киев ; Днепропетровск ; Донецк ; Одесса ; Харьков ; Вин-

ница ; Житомир ; Запорожье ; Ивано-Франковск ; Кировоград ; Луганск ; Луцк ; Львов ; 

Николаев ; Полтава ; Ровно ; Симферополь ; Сумы ; Тернополь ; Ужгород ; Херсон ; 

Хмельницкий ; Черкассы ; Черновцы ; Чернигов. 

4. Україна. Загальногеографічна карта / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Карто-

графія" ; ред. І. В. Копилова]. — 1 : 1 500 000, в 1 см 15 км. — К. : ДНВП "Картографія", 

2008. — 1 к. : кольор., текст, покажч. ; 66х95 см, склад. 23х12 см. — (Довідкові карти). 

— Частина тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-

475-233-3. — [2008-245 К] 

Перелік населених пунктів за кількістю жителів і типом поселення та адміністра-

тивним значенням, за діленням кордонів держав, Автономної Республіки Крим. За-

повідники та національні парки. Залізниці, автомобільні шляхи, морські шляхи та від-

стані в кілометрах, порти. Канали з виділенням судноплавства, водосховища, озера 

прісні та солоні, позначки висот над рівнем моря і глибин, перевали. Ґрунти, гідрографія, 

рельєф. Шляхи сполучення. Кордони, межі. Назви: орографічні, географічних областей. 

Покажчик географічних назв. 

5. Україна. Карта автомобільних шляхів / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Карто-

графія" ; ред. О. П. Гомайонов, І. В. Копилова]. — 1 : 1 250 000, в 1 см 12,5 км. — К. : 

ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст ; 77х110 см, склад. 23х12 см. — 

(Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 

10 000 пр. — ISBN 978-966-475-251-7. — [2008-241 К] 

Автомагістральні та інші шляхи з зазначенням номерів і відстаней у кілометрах. 

Пункти пропуску через державний кордон України. Визначні місця Автономної Респуб-

ліки Крим. Межі областей, заповідників і національних парків. Населені пункти за типом 

поселення та кількістю жителів, за адміністративним значенням. Річки з постійною 

течією і ті, що пересихають, озера та водосховища, судноплавні канали. Ліси. Ґрунтові 

шляхи й шляхи з твердим і перехідним покриттям, мости, перевали, греблі, залізниці й 

залізничні станції, міжнародні аеропорти. АТС з комплексом шляхового сервісу. 

Медичні заклади, готелі, заклади громадського харчування, культові споруди. 

Дод. схеми [б. м-бу]: Київ ; Дніпропетровськ ; Донецьк ; Одеса ; Харків ; Вінниця ; 

Житомир ; Запоріжжя ; Івано-Франківськ ; Кіровоград ; Луганськ ; Луцьк ; Львів ; Мико-

лаїв ; Полтава ; Рівне ; Сімферополь ; Суми ; Тернопіль ; Ужгород ; Херсон ; Хмель-

ницький ; Черкаси ; Чернівці ; Чернігів. 
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6. Україна. Карта автомобільних шляхів / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Карто-

графія" ; ред. І. В. Копилова]. — 1 : 1 000 000, в 1 см 10 км. — К. : ДНВП "Картографія", 

2008. — 1 к. : кольор., текст ; 95х74 см, склад. 24х12 см. — (Автошляхи України). — 

Частина тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 15 000 пр. — ISBN 978-966-

475-292-0. — [2008-323 К] 

Шляхи сполучення: аеропорти, залізниці, морські шляхи (відстані у кілометрах), 

порти, морські поромні переправи, автомобільні шляхи (міжнародні, національні, 

регіональні, територіальні) з розподілювальною смугою, що будуються, інші, перевали, 

комплекси шляхового сервісу, автомобільні пункти пропуску через державний кордон 

України: міжнародні, міждержавні, місцеві, відстані на автошляхах у кілометрах, євро-

пейська нумерація автомобільних шляхів, індекси та номери доріг України. Населені 

пункти за типом поселення та кількістю жителів (міста, віддалені частини міст, селища, 

села), за адміністративним значенням (столиці держав, центр Автономної Республіки 

Крим, центри областей). Визначні місця. Кордони та межі: держав, Автономної Рес-

публіки Крим, областей, заповідників, національних парків. Болота, піски, солончаки, 

ліси, річки: з постійною течією, що пересихають, озера, канали (судноплавні, меліо-

ративні), водосховища. 

912.43(477-25) Київ 

7. Київ до кожного будинку / [уклад. та підгот. до друку ЗАТ "Ін-т передових 

технологій" ; ред. С. Сидоренко]. — 1 : 21 000, центр 1 : 12 000. — К. : Ін-т передових 

технологій, 2008. — 1 к. : кольор., текст, покажч. ; 96х66 см, склад. 22х12 см. + Покажч. 

вулиць. — Двосторон. друк. — ISBN 978-966-455-057-1. — [2008-291 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-

дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені 

частини сіл. Шляхи сполучення: аеропорти, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 

назви. Річкові порти, пристані. Автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, тери-

торіальні, місцеві): автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з указанням 

номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні проїзди, мости, 

АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квитків. Покажчик 

вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися історично. Органи 

влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні органи. Межа міста, 

межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, центри районів, межі 

районів та території, підпорядкованої міській раді, межі національного парку. Ґрунти 

(рельєф). Рослинність і гідротехнічні споруди: болота, скелі, ліси, сади, виноградники, 

парки, сквери, греблі, дамби. Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, 

озера. Туристичні об'єкти. Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського 

харчування, торгівлі, побутового обслуговування, зв'язку. Пам'ятники архітектури. 

Рядки біографії міста. 

Дод. схема [б. м-бу]: Оболонський р-н (Пуща-Водиця). 

8. Київ : карта для автомобіліста / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Карто-

графія" ; ред. Л. В. Марченко]. — 1 : 27 000, центр 1 : 12 000. — К. : ДНВП "Картогра-

фія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, покажч. ; 79х96 см, склад. 23х12 см. — (Автошляхи 

України). — Двосторон. друк. — 15 000 пр. — ISBN 978-966-475-278-4. — [2008-240 К] 

Автомагістралі та інші автомобільні дороги з покриттям і без. Європейські ма-

гістральні. Автозаправні та автогазонаповнювальні станції. Туристичний комплекс. Ме-

дичні заклади. Залізничні вокзали, автостанції, станції метро, аеропорти, річковий 

вокзал, пристані. Перелік вулиць та площ. 
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9. Київ та околиці / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдо-
венко, Д. І. Тихомиров]. — 1 : 50 000, в 1 см 500 м. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 
1 к. : кольор., текст ; 92х78 см, склад. 23х12 см. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-295-1. 
— [2008-319 К] 

Населені пункти (шляхи сполучення). Київ та околиці. Населені пункти за типом 
поселення (міста, селища, села, віддалені частини населених пунктів, котеджні містечка, 
ділянки), за адміністративним значенням (столиця України, центри області, районів, 
селищної ради, сільських рад, місто, що має спеціальний статус, обласного підпорядку-
вання, міста районного підпорядкування, центр). Межі: Київської міської ради, районів і 
території, підпорядкованої міській раді, територій, підпорядкованих міським (міст ра-
йонного підпорядкування), селищним, сільським радам. Церкви, кладовища, пам'ятники. 
Шляхи сполучення: аеропорти, залізниці, станції, зупиночні пункти, пристані, автодо-
роги державні, місцеві, ґрунтові, польові, лісові, автозаправні станції, автостоянки. 
Рельєф: горизонталі та позначки висот, вимоїни, яри, урвища, ями, кургани. Гідрографія: 
урізи води над рівнем моря, відмітки глибин, річки з постійною течією, річки, що 
пересихають, озера, джерела. Гідротехнічні споруди: меліоративні канали, водосховища, 
колодязі, труби, греблі, дамби, мости. Ґрунтово-рослинний покрив: піски, болота, зарослі 
очерету, луки, чагарники, рідколісся, ліси, просіки, лісосмуги, сади, технічні культури. 
Назви частин міста, що історично склалися. Стан місцевості на 2007 р. 

Дод. схема [б. м-бу]: Розташування аркушів карти. 
10. Kyiv. City plan = Рlan de la ville = Stadtplan + Сentre, Рicture of Сity Сenter / 

[SSPE "Каrtohrafіia"]. — 1 : 35 000, Сеntre. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : 
кольор., текст ; 64х78 см, склад. 21х10 см. — (Міста України). — Частина тексту парал.: 
англ., фр., нім. — Двосторон. друк. — ISBN 978-966-475-255-5. — [2008-266 К] 

Дод. карта: Сеntre. — 1 : 17 000. 
Дод. схема [б. м-бу]: Мetro ; Kyiv : сity plan. 

912.43(477.4) Правобережна Україна. Центральна Україна 

11. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська. Карта авто-
шляхів : міжнародні, національні, регіональні, територіальні та місцеві автошляхи ; авто-
заправні станції та станції технічного обслуговування автомобілів ; готелі та кемпінги / 
[уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. —  
1 : 500 000, в 1 см 5 км. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст ; 
58х96 см, склад. 23х12 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. 
— Двосторон. друк. — 6 000 пр. — ISBN 978-966-475-252-4. — [2008-252 К] 

Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним) покриттям, з роз-
поділювальною смугою, ґрунтові, польові, лісові, що будуються, автостоянки, відстані 
на автошляхах у км, нумерація автошляхів. Аеропорти. Залізниці. Морські шляхи та від-
стані в кілометрах, поромна переправа, морські (річкові) порти, пристані. Населені пунк-
ти за типом поселення (адміністративним значенням), міста з численними туристичними 
об'єктами, цікаві туристичні об'єкти. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, солончаки, 
ліси, сади, виноградники. Гідрографія: річки з постійною течією, річки, що пересихають, 
озера, водосховища, меліоративні канали. Кордони: межі держав, областей, заповідників, 
національних парків, пункти пропуску через державний кордон. 

912.43(477.41) Київська область 

12. Буча. План міста + околиці міста / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Карто-
графія" ; ред.: Р. Галдецька, В. Прокопьєва]. — 1 : 10 000, околиці 1 : 200 000. — К. : 
ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., покажч. ; 58х60 см, склад. 23х12 см. 
— (Міста України). — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-331-6. — 
[2008-318 К] 
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Житлові квартали з показом основних будов та номерів наріжних будинків. По-
кажчик кварталів, вулиць та площ, підписаних на плані. Органи влади та управління. 
Автостанція. Залізничний вокзал. Залізничні станції та їхні назви. Автомагістралі та інші 
автомобільні дороги з покриттям і без, з розподільчою смугою, указанням номерів, назв і 
відстаней у км. Автостоянки. СТО. АЗС. Готелі та туристичні організації. Підприємства 
зв'язку. Медичні заклади. Навчальні заклади. Культосвітні заклади. Фізкультурно-оздо-
ровчі комплекси. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуго-
вування. Культові споруди. Пам'ятники, скульптури. Тематичний покажчик. Рядки 
біографії міста. 

13. Вишневе. План міста + околиці міста / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Кар-
тографія" ; ред. Г. М. Кошова]. — 1 : 6 000, околиці 1 : 200 000. — К. : ДНВП "Картогра-
фія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., покажч. ; 58х65 см, склад. 23х12 см. — Двосторон. 
друк. — 4 000 пр. — ISBN 978-966-475-256-2. — [2008-255 К] 

Квартали житлові з багатоповерховою, одноповерховою забудовою, промислові, 
нежитлова забудова, кладовища, незабудована територія, будинки житлові, поштові від-
ділення. Заклади: громадського харчування, лікувальні, ветеринарні, культурно-освітні, 
міські органи управління, правоохоронні органи. Аеропорти. Залізниці, залізничні стан-
ції, платформи. Автомагістралі, автомобільні шляхи: міжнародні, національні, регіональ-
ні, територіальні, місцеві з твердим (перехідним) покриттям, з розподілювальною сму-
гою, ґрунтові, польові, лісові, дороги, що будуються, мости, греблі, основні проїзди, 
маршрути автобуса, маршрутних таксі, автостоянки, СТО, АЗС, відстані на автошляхах у 
кілометрах, нумерація автомобільних шляхів. Межа міста Вишневе, населені пункти за 
межею міста. Обриви, болота, ліси, парки, сквери, сади, річки з постійною течією, річки 
що пересихають, укріплені береги, озера, ставки, бювети, мости, греблі. Цікаві об'єкти 
природи. Назви частин міста, що склалися історично. Список вулиць, підписаних на 
плані. Рядки біографії міста. 

14. Київська область. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіональні, 
територіальні та місцеві автошляхи ; станції технічного обслуговування автомобілів ; 
плани міст ; пункти пропуску через державний кордон / [уклад. і підгот. до друку ДНВП 
"Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; рівнокут. по- 
перечно-циліндр. пр-ція. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, табл., 
покажч. ; 110х82 см, склад. 23х12 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: 
укр., англ. — Двосторон. друк. — 15 000 пр. — ISBN 978-966-631-996-1. — [2008-247 К] 

Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним) покриттям, з роз-
поділювальною смугою, ґрунтові, польові, лісові. Автовокзали. Газонаповнюючі станції, 
автостоянки, пости дорожньо-патрульної служби, відстані по автошляхах у км, нуме-
рація автошляхів. Аеропорти, залізниці, вокзали, станції, річкові порти, пристані. Насе-
лені пункти за типом поселення (адміністративним значенням). Лікарні, головпоштамти, 
готелі, мотелі, кемпінги, кафе, ресторани, театри, пам'ятники, музеї, церкви, собори. По-
значки висот над рівнем моря. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, піски, ліси, лісо-
смуги, сади. Гідрографія: урізи води над рівнем моря, річки з постійною течією, річки 
що пересихають, озера, водосховища, меліоративні канали. Кордони: межі держав, 
областей, районів, заповідників. Цікаві об'єкти природи. Державні автомобільні інспек-
ції. Таблиця відстаней по автомобільних шляхах між населеними пунктами Київської 
області. Покажчик назв населених пунктів Київcької області, назви (категорії) пунктів 
пропуску через державний кордон. 

Дод. плани: Ірпінь. — 1 : 20 000 ; Вишгород. — 1 : 20 000 ; Київ. — 1 : 65 000 ; 

Вишневе. — 1 : 20 000 ; Бровари. — 1 : 25 000 ; Біла Церква. — 1 : 25 000 ; Переяслав-

Хмельницький. — 1 : 25 000. 
15. Київська область. Політико-адміністративна карта / [уклад. і підгот. до друку 

ДНВП "Картографія" ; ред. В. В. Вдовенко]. — 1 : 250 000 ; рівнокут. поперечно-
циліндр. пр-ція. — Офіц. вид. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, 
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табл., покажч. ; 110х84 см, склад. 23х12 см. — Частина тексту парал.: укр., англ. — 
Двосторон. друк. — 8 000 пр. — ISBN 978-966-475-243-2. — [2008-254 К] 

Схема політико-адміністративного поділу, адміністративно-територіальний устрій 
на 01.06.2008 р., чисельність населення станом на 01.01.2007 р. Населені пункти за 
типом поселення, адміністративним значенням, кордони, межі держав, областей, районів 
і територій, підпорядкованих міським радам, територій, підпорядкованих міським (міст 
районного підпорядкування), селищним та сільським радам, межі Київської міської ради, 
адміністративних районів та міських рад, міських, селищних та сільських рад, центри 
районів, міста обласного (районного) підпорядкування, центри селищних (сільських) 
рад. Міста, селища, села, міська житлова, нежитлова забудова. Шляхи сполучення: 
аеропорти, річковий порт, пристані, залізниці, вокзал, станції, платформи; автомобільні 
дороги (державні, місцеві), ґрунтові, польові, лісові, основні проїзди, автовокзали. 
Рельєф: позначки висот над рівнем моря. Гідрографія: урізи води над рівнем моря, річки 
з постійною течією, річки, що пересихають, меліоративні канали, озера, водосховища, 
мости, дамби, греблі. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, піски, ліси, лісосмуги, парки, 
сквери, сади. Адміністративно-територіальний устрій подано станом на 01.06.2008 р., 
чисельність населених пунктів — станом на 01.01.2007 р.: міста обласного (районного) 
підпорядкування, селища. Таблиці: відомості про райони, відомості про місто, що має 
спеціальний статус, відомості про міські ради міст обласного підпорядкування. Назви: 
частин міст, орографічні, ландшафтні. Перелік назв населених пунктів Київської області, 
покажчик географічних назв. Географічна довідка: Київська область. 

Дод. карта: Київська міська рада. — 1 : 100 000. 
16. Славутич. План міста + околиці міста / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Кар-

тографія" ; ред. О. В. Радченко]. — 1 : 4 000, околиці 1 : 250 000. — К. : ДНВП "Карто-
графія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., портр., покажч. ; 54х72 см, склад. 23х12 см.  
— (Міста України). — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-194-7. — 
[2008-264 К] 

Житлові квартали з показом основних будов та номерів наріжних будинків. По-
кажчик кварталів, вулиць та площ, підписаних на плані. Органи влади та управління. 
Автостанція. Залізничний вокзал. Пункт пропуску через державний кордон. Позначки 
висот над рівнем моря. Залізничні станції та їхні назви. Автомагістралі та інші авто-
мобільні дороги з покриттям і без, з розподільчою смугою, указанням номерів, назв і від-
станей у км. Автостоянки. СТО. АЗС. Готелі та туристичні організації. Підприємства 
зв'язку. Медичні заклади. Навчальні заклади. Культосвітні заклади. Фізкультурно-
оздоровчі комплекси. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 
обслуговування. Культові споруди. Пам'ятники, скульптури. Тематичний покажчик. 
Рядки біографії міста. 

912.43(477.42) Житомирська область 

17. Житомир. План міста / [уклад. і підгот. до друку Держ. п-во "Держ. картогр.  
ф-ка" ; ред.: Б. Костюк, В. Маліцький]. — 1 : 15 000, околиці 1 : 200 000. — Вінниця : 
Держ. картогр. ф-ка, 2008. — 1 к. : кольор., текст, схема, покажч. ; 70х79 см, склад. 
23х12 см. — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — [2008-295 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-
дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені 
частини сіл. Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 
назви, річкові порти, пристані, автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, тери-
торіальні, місцеві): автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з указанням 
номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні проїзди, мости, 
АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квитків. Покажчик 
вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися історично. Органи 
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влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні органи. Межа міста, 
межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, центри районів, межі 
районів та території, підпорядкованої міській раді. Ґрунти (рельєф). Рослинність і 
гідротехнічні споруди: болота, ліси, сади, виноградники, парки, сквери, греблі, дамби. 
Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, озера. Туристичні об'єкти. 
Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського харчування, торгівлі, 
побутового обслуговування, зв'язку. Пам'ятники архітектури. Рядки біографії міста. 

Дод. схема [б. м-бу]: Схема маршрутів міського транспорту. 
18. Житомир. План міста + центр. частина міста, околиці міста / [уклад. і підгот. 

до друку ДНВП "Картографія" ; ред.: Г. М. Кошова, Л. П. Григорчук]. — 1 : 14 000, 
центр 1 : 10 000, околиці 1 : 200 000. — K. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 
текст, покажч. ; 68х72 см, склад. 23x12 см. — (Міста України). — Двосторон. друк. — 
10 000 пр. — ISBN 978-966-475-258-6. — [2008-257 К] 

Житлові будинки з показом номерів, назви частин міста, що склалися історично, 
покажчик вулиць та майданів, підписаних на плані. Органи влади та управління. Вокзали 
(залізничний, авто, аеропорт). Магістральні та інші автошляхи з твердим покриттям і 
без, з указанням номерів і відстаней у км. Ґрунтові, польові та лісові дороги, СТО, АЗС, 
автостоянки. Готелі і туристичні об'єкти. Заклади торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування і зв'язку. Навчальні, культурно-освітні заклади. Медичні та 
ветеринарні заклади. Здравниці. Культурно-спортивний центр. Пам'ятники, пов'язані з 
подіями ВВВ 1941—1945 рр. та пам'ятні знаки. Пам'ятки архітектури. Культові споруди. 
Рядки біографії міста. 

19. Житомирська область. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіональ-
ні, територіальні та місцеві автошляхи ; станції технічного обслуговування автомобілів ; 
готелі, ресторани, кафе ; пункти пропуску через державний кордон / [уклад. і підгот. до 
друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; 
рівнокут. поперечно-циліндр. пр-ція. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 
текст, табл., покажч. ; 110х80 см, склад. 23х12 см. — (Автошляхи України). — Частина 
тексту парал.: укр., англ. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-303-3. — [2008-246 К] 

Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним покриттям, з 
розподілювальною смугою, ґрунтові, польові, лісові. Газонаповнюючі станції, мотелі, 
кемпінги, автостоянки, пости дорожньо-патрульної служби, відстані по автошляхах у км, 
нумерація автошляхів. Аеропорт. Залізниці нормальної колії, вузькоколійні, станції. 
Населені пункти за типом поселення (адміністративним значенням). Позначки висот над 
рівнем моря. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, ліси, лісосмуги, сади. Гідрографія: 
урізи води над рівнем моря, річки з постійною течією, що пересихають, озера, водо-
сховища, меліоративні канали. Кордони. Таблиця відстаней по автомобільних шляхах 
між населеними пунктами Житомирської області. 

20. Коростень. Обличчя міста / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 
ред.: В. М. Соколова, Л. П. Біла]. — 1 : 17 500. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : 
кольор., текст, іл., портр., покажч. ; 48х68 см, склад. 24х10 см. — Частина тексту парал.: 
укр., англ. — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-310-1. — [2008-238 К] 

Органи влади та управління. Вокзали (залізничний, авто). Головпоштамт. Заклади 
торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування. АЗС, СТО, газонаповню-
вальні станції, автостоянки. Медичні заклади. Навчальні та культосвітні заклади. Спор-
тивні майданчики. Пам'ятки архітектури, природи та археології. Банки. Перелік вулиць. 

Тематична довідка: Місто, яке не згорає у полум'ї / В. Москаленко, В. Нечипо-

ренко ; прапор міста. 
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912.43(477.43) Хмельницька область 

21. Хмельницька область. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіональ-
ні, територіальні та місцеві автошляхи ; станції технічного обслуговування автомобілів ; 
плани міст ; готелі, ресторани, кафе / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 
ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; рівнокут. поперечно-циліндр. 
пр-ція. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, табл., покажч. ; 102х58 см, 
склад. 23х10 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — 
Двосторон. друк. — 6 000 пр. — ISBN 978-966-475-216-6. — [2008-250 К] 

Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним) покриттям, з роз-
поділювальною смугою, ґрунтові, польові, лісові. Автозаправні (газонаповнюючі) стан-
ції, автовокзали, автостанції, автостоянки, мотелі, пости дорожньо-патрульної служби, 
відстані по автошляхах у км, нумерація автошляхів. Аеропорти. Залізниці нормальної 
колії (вузькоколійні), вокзали, станції; поромна переправа. Населені пункти за типом 
поселення, адміністративним значенням, лікарні, медичне обслуговування, головпош-
тамти, театри, музеї, пам'ятники, культові споруди, автомагазини, автосалони, автосер-
віс, виробництво. Позначки висот над рівнем моря. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, 
ліси, лісосмуги, сади. Гідрографія: урізи води над рівнем моря, річки з постійною течією, 
річки, що пересихають, озера, водосховища, меліоративні канали. Цікаві об'єкти при-
роди. Кордони: межі держав, областей, районів, заповідника, національного парку. 
Правоохоронні органи. Туристичні фірми. Державні автомобільні інспекції, митниця. 
Таблиця відстаней по автомобільних шляхах між населеними пунктами Хмельницької 
області. Покажчик назв населених пунктів, перелік автомобільних шляхів загального 
користування Хмельницької області. 

Дод. плани: Хмельницький ; Кам'янець-Подільський. 
22. Хмельницький. План міста / [уклад. і підгот. до друку Держ. п-во "Держ. 

картогр. ф-ка" ; ред.: Б. Костюк та ін.]. — 1 : 15 000, околиці 1 : 200 000. — Вінниця : 
Держ. картогр. ф-ка, 2008. — 1 к. : кольор., текст, схема, покажч. ; 56х82 см, склад. 
28х13 см. — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — [2008-296 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-
дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені час-
тини сіл. Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 
назви, річкові порти, пристані; автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, тери-
торіальні, місцеві): автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з указанням 
номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні проїзди, мости, 
АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квитків. Покажчик 
вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися історично. Органи 
влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні органи. Межа міста, 
межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, центри районів, межі 
районів та території, підпорядкованої міській раді. Ґрунти (рельєф). Рослинність і 
гідротехнічні споруди: болота, ліси, сади, виноградники, парки, сквери, греблі, дамби. 
Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, озера. Туристичні об'єкти. 
Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського харчування, торгівлі, 
побутового обслуговування, зв'язку. Пам'ятники архітектури. Рядки біографії міста. 

Дод. схеми [б. м-бу]: мікрорайон Озерний ; схема маршрутів міського транспорту. 

912.43(477.46) Черкаська область 

23. Черкаси. План-схема. Околиці Черкас. Топографічна карта / [уклад. і підгот. до 
друку Київ. військ.-картогр. ф-кою]. — 1 : 17 000, центр 1 : 10 000, околиці 1 : 50 000. — 
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К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., табл., покажч. ; 80х80 см, склад. 25х12 см. — 
(Серія "Міста України"). — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-497-053-9. — 
[2008-293 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-

дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені 

частини сіл. Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 

назви, річкові порти, пристані, автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, тери-

торіальні, місцеві): автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з указанням 

номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні проїзди, мости, 

АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квитків. Покажчик 

вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися історично. Органи 

влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні органи. Межа міста, 

межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, центри районів, межі 

районів та території, підпорядкованої міській раді. Ґрунти (рельєф). Рослинність і 

гідротехнічні споруди: болота, ліси, сади, виноградники, парки, сквери, греблі, дамби. 

Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, озера. Туристичні об'єкти. 

Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського харчування, торгівлі, 

побутового обслуговування, зв'язку. Пам'ятники архітектури. Рядки біографії міста. 

Дод. карта: Околиці Черкас. — В 1 см 500 м. 

912.43(477.52/54) Північно-східна Україна 

912.43(477.52) Сумська область 

24. Сумська область. Путивльський район. Туристична карта / [уклад. і підгот. до 

друку ДНВП "Картографія" ; ред. Д. В. Ісаєв]. — 1 : 60 000, в 1 см 600 м. — К. : ДНВП 

"Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., покажч. ; 68х84 см, склад. 23х12 см. — 

(Туристичні карти). — Двосторон. друк. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-475-281-4. — 

[2008-320 К] 

Споруди, об'єкти (соціально-культурні, туристичні, права, наукові), природа (гео-

морфологія, лісове госп-во). Населені пункти (з туристичними об'єктами), села, окремі 

споруди, подвір'я, центр району, центри сільрад. Путивль (центр міста): квартали, окремі 

будівлі, поштамт, магазини, міський пляж, видатні споруди, місцеположення Путивльсь-

кої фортеці в ХVІІ ст. Обслуговування. Культура: Спадщанський ліс (мемор. комплекс). 

Залишки літописних міст. Місця історичних битв, пам'ятки, музеї, кладовища, пам'ят-

ники, пам'ятки природи. Кордони та межі: державний кордон, межі районів, міськ- 

ради, сільрад, Державного історико-культурного заповідника, заказників, східна межа 

Сеймського регіонального ландшафтного парку. Шляхи сполучення: залізниця, авто-

шляхи: регіональний, територіальний, місцеві з твердим (перехідним) покриттям, ґрун-

тові, польові, лісові, автовокзал, станції (автозаправні, техобслуговування автомобілів), 

автостоянки. Рельєф: горизонталі, позначки висот над рівнем моря, ями, виїмки, насипи, 

канави, яри, водориї, гідрографія, гідротехнічні споруди: урізи води над рівнем моря, 

річки з постійною течією, обривисті береги: з пляжем, без пляжу, озера й водотоки з 

мінливою береговою лінією, озера, ставки, болота, канали меліоративні, труби, греблі, 

мости. Рослинність і ґрунти: ліси, рідколісся, дрібні ділянки лісу, лісосмуги, чагарники, 

сади, луки, зарості очерету. Покажчик географічних назв. 

Дод. карта: Путивль (центр міста). — 1 : 10 000. 

Дод. схеми: Путивльська фортеця ХVІІ ст. : план-реконструкція / за Віктором Ве-

черським. — 3,9 см = 100 м ; Спадщанський ліс (меморіальний комплекс). — 1 : 10 000. 
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912.43(477.6) Донецький басейн 

912.43(477.61) Луганська область 

25. Луганск. План города + центр. часть города, окрестности города / [сост. и 

подгот. к печати ГНПП "Картография" ; ред. В. А. Гречаный и др.]. — 1 : 25 000, центр 

1 : 10 000, окрестности 1 : 200 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : цв., текст, 

указ. ; 80х58 см, слож. 23х12 см. — (Міста України). — Загл. сер. укр. — Двусторон. 

печать. — 15 000 экз. — ISBN 978-966-475-219-7. — [2008-259 К] 
Жилые кварталы с преимущественно многоэтажной застройкой, жилые кварталы с 

преимущественно одноэтажной застройкой, здания общественного назначения, нежилая 
застройка, незастроенная территория, населенные пункты за границей города, города, 
поселки городского типа, населенные пункты сельского типа, отдаленные части населен-
ных пунктов, кладбища. Аэропорт. Железные дороги, ж.-д. вокзал, станции, туннели. 
Автодороги международные, национальные, региональные, территориальные, местные с 
твердым покрытием и без, магистральные и прочие дороги, основные проезды, мосты, 
нумерация автодорог, расстояния в км, СТО, АЗС, автостоянки, автовокзал, автостанция. 
Перечень улиц и площадей, подписанных на плане, названия исторически сложившихся 
частей города. Органы власти, областные и городские органы управления, правоохрани-
тельные органы, государственная автомобильная инспекция, таможенная служба, нало-
говые службы, суды, нотариальные конторы, кассы предварительной продажи билетов, 
туристические организации. Центр области, центры районов. Границы: города, адми-
нистративных районов города, районов и территорий, подчиненных горсоветам, заповед-
ника. Учреждения: культурно-просветительские, учебные, медицинские. Предприятия 
торговли, бытового обслуживания, информации, Памятники архитектуры, культовые, 
спортивные сооружения. Болота, пески, овраги, обрывы. Леса, сады, парки, скверы. Реки 
с постоянным течением и пересыхающие, озера, водохранилища. Строки биографии города. 

912.43(477.62) Донецька область 

26. Мариуполь. План города + центр. часть города, окрестности города / [сост.  
и подгот. к печати ГНПП "Картография" ; ред.: Е. В. Онищак, Г. М. Кошевая]. —  
1 : 25 000, центр 1 : 15 000, окрестности 1 : 250 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. 
— 1 к. : цв., текст, указ. ; 67х71 см, слож. 23х12 см. — (Міста України). — Загл. сер. укр. 
— Двусторон. печать. — 10 000 экз. — ISBN 978-966-475-232-6. — [2008-262 К] 

Жилые кварталы с показом основных строений и указанием номеров угловых до-
мов. Леса, парки, скверы, сады. Дачи и садовые участки. Железнодорожные станции и 
остановочные пункты. Грунтовые и полевые дороги. Автомагистрали и прочие авто-
мобильные дороги с покрытием и без, с разделяющей полосой, указанием номеров, на- 
званий и расстояний в км. Органы власти и управления. Границы административных 
районов. Вокзалы (ж.-д., авто, аэропорт, морской порт). Гостиницы и туристические 
организации. Учебные и культпросветительные учреждения. Медицинские учреждения 
и здравницы. Спортивные сооружения. Предприятия торговли, обществен. питания, бы-
тового обслуживания и связи. Банки. Автостоянки. Станции (автозаправ. и техн. обслу-
живания). Церкви. Памятники и достопримечательности. Строки биографии города. 

Доп. карта: Центральная часть Орджоникидзевского района. — 1 : 15 000. 
Доп. схема [б. м-ба]: Сартана. 

912.43(477.63/.65) Нижньодніпровський район 

912.43(477.63) Дніпропетровська область 

27. Державна геологічна карта України. Геологічна карта і карта корисних ко-
палин домезозойських утворень. Центральноукраїнська серія. М-36-ХХХVI (Дніпропет-
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ровськ) / В. О. Шпильчак, В. В. Сукач, А. І. Некряч ; ред. Л. В. Ісаков ; М-во охорони 
навколиш. природ. середовища України, Держ. геол. служба. — 1 : 200 000 [та ін.]. — 
К. : УкрДГРІ, 2008. — 1 к. : кольор., іл., табл. ; 86х145 см, склад. 29х22 см. — [2008-315 К] 

Геохронологічна шкала: Дніпровсько-Донецька западина: Кальміусько-Несвітайсь-

ка СФЗ. Середньопридніпровський мегаблок: Конксько-Білозерська СФЗ, Оріхівсько-

Павлоградська шовна зона: Оріхівсько-Павлоградська СФЗ. Речовинний склад порід, 

змінені породи, розривні порушення, геологічні границі, морфокінематична характерис-

тика розривних порушень, взаємовідношення підрозділів, корисні копалини: група, під-

група, вид, родовища, прояви: горючі, метали, неметали, води. Оформлення знаку корис-

ної копалини: металів і неметалів, води, промислова освоєність родовищ та проявів, 

вивченість родовищ та проявів, генетичні типи родовищ. Основні структурні елементи: 

тектонічне районування, розривні структури, геологічні границі і розривні порушення, 

морфокінематична характеристика розривних порушень. Структурно-формаційні зони 

(СФЗ): Конксько-Білозерська СФЗ, Оріхівсько-Павлоградська СФЗ, Кальміусько-Несві-

тайська СФЗ. Структурно-речовинні комплекси, границі поширення відкладів (утво-

рень). Ізолінії поля gзал.: позитивні, нульові, негативні, шкала інтенсивності аномалій 

gзал. в мГал, ізолінії поля Za (Ta): позитивні, нульові, негативні, шкала інтенсивності 

магнітного поля в n · 10
2
нТл. Структурно-металогенічні зони: Дніпровсько-Донецька, 

Придніпровська, Оріхівсько-Павлоградська. Рудні райони: Західнодонбаський, Деризу-

ватський, Малотерсянський, Новоолександрівський, Павлоградський. Рудні (рудоносні) 

поля: Південно-західне, Західне. Нумерація і границі металогенічних площ: структурно-

металогенічні зони, рудні райони та їх металогенічна спеціалізація. Рудні (рудоносні) 

поля та їх спеціалізація. Вугленосні площі з розвіданими промисловими покладами 

кам'яного вугілля. Доно-Дніпровський авлакоген, Кальміусько-Несвітайська СФЗ; Се-

редньопридніпровський мегаблок, Конксько-Білозерська СФЗ, Оріхівсько-Павло-

градська шовна зона (СФЗ). Границя геологічних районів УЩ (Оріхівсько-Павлоградсь-

кий глибинний розлом). 

Дод. карти: Карта залишкових аномалій сили тяжіння gзал. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; 

Карта аномального магнітного поля Za (Ta). — 1 : 500 000, в 1 см 5 км. 

Дод. схеми: Схема металогенічного районування. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; Схе-

ма геологічного районування. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; Геологічний розріз по лінії  

А1 — А2. — 1 : 200 000 ; Розріз по лінії Б1 — Б4 (Васильківського структурного про-

філю). — 1 : 200 000 ; Схема розташування аркушів Центральноукраїнської серії  

[б. м-бу] ; Схема використаних геолого-картографічних матеріалів [б. м-бу]. 

28. Державна геологічна карта України. Геологічна карта і карта корисних копа-

лин дочетвертинних утворень. Центральноукраїнська серія. М-36-ХХХVI (Дніпропет-

ровськ) / ред.: В. О. Шпильчак, В. В. Манюк ; М-во охорони навколиш. природ. 

середовища України, Держ. геол. служба. — 1 : 200 000 [та ін.]. — К. : УкрДГРІ, 2008. — 

1 к. : кольор., іл., табл. ; 88х154 см, склад. 29х22 см. — [2008-316 К] 

Стратиграфічна колонка: загальна стратиграфічна шкала, регіональна шкала, міс-

цеві стратиграфічні підрозділи: Новомосковсько-Павлоградська структурно-фаціальна 

зона, Синельниківська структурно-фаціальна зона, Середньопридніпровський мегаблок 

Конксько-Білозерська СФЗ, Приазовський район, Оріхівсько-Павлоградська СФЗ, Каль-

міус-Несвітайська СФЗ. Речовинний склад порід кристалічного фундаменту, змінені 

породи, літологічний склад порід осадочного чохла, розривні порушення, морфокінема-

тична характеристика розривних порушень, взаємовідношення підрозділів, геологічні 

границі, границі змінених порід, поховані границі, свердловини та їх номери, глибина в 

метрах. Корисні копалини: група, підгрупа, вид, родовища, прояви: горючі, метали, 

неметали, води. Оформлення знаку корисних копалин, результати шліхового випробу-
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вання, вивченість та освоєність родовищ і проявів, вивченість родовищ та проявів, 

генетичні типи родовищ, мінералізація підземних вод. Стратиграфічні і геохронологічні, 

палеонтологічні, геоморфологічні, геологічні пам'ятки затверджені: знаходяться під 

охороною держави, рекомендуються до затвердження. Дніпропетровська область, Запо-

різька область. Границя областей. Районування фанерозойських відкладів: Північно-

східний район, Новомосковсько-Павлоградська СФЗ, Центральний район, Синельни-

ківська СФЗ. 

Дод. схеми: Розріз по лінії А1 — А4. — 1 : 200 000, вертик. м-б 1 : 5 000 ; Схема 

геологічних пам'яток. — 1 : 1 000 000 ; Схема районування фанерозойських відкладів  

[б. м-бу] ; Схема розташування аркушів Центральноукраїнської серії [б. м-бу] ; Схема 

використаних геолого-картографічних матеріалів [б. м-бу]. 

29. Державна геологічна карта України. Геологічна карта і карта корисних копа-

лин четвертинних відкладів. Центральноукраїнська серія. М-36-ХХХVІ (Дніпропет-

ровськ) / В. В. Манюк ; ред. І. М. Барг ; М-во охорони навколиш. природ. середовища 

України, Держ. геол. служба. — 1 : 200 000 [та ін.]. — К. : УкрДГРІ, 2008. — 1 к. : 

кольор., іл., табл. ; 88х135 см, склад. 29х22 см. — [2008-314 К] 

Легенда до карти четвертинних відкладів: загальна стратиграфічна шкала, регіо-

нальна стратиграфічна шкала, місцеві стратиграфічні підрозділи. Типологічні літолого-

стратиграфічні колонки: Придніпровсько-Запорізька підобласть лесової області з обме-

женим поширенням субаквальних відкладів, Полтавсько-Орільська підобласть з пере-

важним поширенням субаквальних відкладів терас. Шкала амплітуд неотектонічних ру-

хів, лінії неотектонічних порушень, що зазнали активізації в неоген-четвертинний час, 

ізолінії сумарних амплітуд неотектонічних рухів, локальні найновіші тектонічні під-

няття. Денудаційний рельєф, субгоризонтальні поверхні, схили, форми мезо- та мікро-

рельєфу: озерні западини, еолові горбисті піски (кучугури) на алювії терас, ерозійні 

уступи терас, зсувонебезпечні схили, техногенні форми рельєфу: техногенні намивні 

форми, кар'єри, землі, що зрошуються, канали, трубопроводи, дорожні комплекси: 

залізниці, накопичувачі стоків, відстійники, очисні споруди, звалища комунальних від-

ходів. Границі геоморфологічного районування: провінцій, областей, районів. Азово-

Придніпровська височина, Придніпровська височина, Запорізька рівнина, Придніпровсь-

ка низовина, Полтавсько-Орільська пластово-ярусна денудаційна рівнина, Волчансько-

Самарська низовинна ерозійно-акумулятивна рівнина, Нижнянська рівнина, індекси під-

розділів стратиграфо-палеоландшафтного районування. Геоморфологічні: уступи терас, 

їх вік, греблі, загати, кар'єри, зсувонебезпечні схили, горбисті піски ("кучугури"), відва-

ли, терикони, конуси виносу; геологічні границі стратиграфо-генетичних підрозділів: 

достовірні (а), ймовірні (б). Фаціальні границі у межах стратиграфічних підрозділів, 

лініаменти, що трактуються як розривні порушення, границя підобластей, ізолінії потуж-

ності четвертинних відкладів, опорні свердловини та їх номери, відслонення та їх номе-

ри, стратотипові і опорні відслонення та розрізи, лінії геологічних розрізів, свердловини 

на розрізах: номер свердловини, її глибина. Типові розрізи: вертикальні. Пам'ятки старо-

давньої культури, місця знахідок викопних решток. Літологічний склад четвертинних 

відкладів, алювіальні відклади надзаплавних терас, що перекриті субаеральними відкла-

дами, корисні копалини. Родовища, промислова освоєність родовищ: розробляються, 

законсервовані, нерозроблювані. 

Дод. схеми: Неотектонічна схема. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; Геоморфологічна 

схема. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; Геологічний розріз по лінії А1 — А6. — 1 : 200 000, 

вертик. м-б 1 : 2 000 ; Геологічний розріз по лінії Б1 — Б3. — 1 : 200 000, вертик. м-б  

1 : 2 000 ; Схема будови четвертинних відкладів. — 1 : 200 000, вертик. м-б 1 : 2 000 ; 

Схема районування четвертинних відкладів [б. м-бу] ; Схема кореляції четвертинних від-
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кладів [б. м-бу] ; Схема геоморфологічного районування [б. м-бу] ; Схема використаних 

матеріалів [б. м-бу] ; Схема розташування аркушів Центральноукраїнської серії [б. м-бу]. 

30. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. Аркуш  

М-36-ХХХVІ (Дніпропетровськ) : пояснювал. записка / склали: В. О. Шпильчак [та ін.] ; 

ред.: І. М. Барг [та ін.] ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. 

геол. служба [та ін.]. — 1 : 200 000. — К. : УкрДГРІ, 2007. — 115 с. : карти, іл., табл. ; 

29х20 см. — У надзаг. також: КП "Південукргеологія", Укр. держ. геологорозвідув. ін-т. 

— Бібліогр.: с. 94—100. — 150 пр. — ISBN 966-7896-35-8. — [2008-313 К] 

Зі змісту: 27. Літолого-фаціальна карта поширення індського ярусу нижнього тріасу. 

— 1,9 см = 10 км, 5,7 см = 30 км ; 28. Літолого-фаціальна карта поширення ааленського 

ярусу середньої юри. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см = 30 км ; 29. Літолого-фаціальна карта 

поширення середнього еоцену. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см = 30 км ; 31. Літолого-фаціальна 

карта поширення середнього еоцену. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см = 30 км ; 32. Літолого-

фаціальна карта поширення відкладів верхнього еоцену. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см =  

30 км ; 35. Літолого-фаціальна карта поширення відкладів нижнього олігоцену. — 1,9 см 

= 10 км, 5,7 см = 30 км ; 36. Літолого-фаціальна карта поширення відкладів нижнього та 

середнього міоцену. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см = 30 км ; 37. Літолого-фаціальна карта 

поширення сарматського регіоярусу верхнього міоцену. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см =  

30 км ; 54. Схематична карта кори вивітрювання. — 1,75 = 10 км, 5,25 см = 30 км ;  

74. Схема поширення водоносних горизонтів та комплексів. — 1,9 см = 10 км, 5,7 см = 

30 км ; 91. Схематична карта екологічного стану геологічного середовища. — 1,9 см =  

10 км, 5,7 см = 30 км. 

31. Днепропетровск. План города + центр. часть города, окрестности города / 

[сост. и подгот. к печати ГНПП "Картография" ; ред.: Е. Ю. Король, В. А. Прокопьева]. — 1 : 

26 000, центр 1 : 14 000, окрестности 1 : 200 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. —  

1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 76х95 см, слож. 23х12 см. — (Міста України). — Загл. сер. 

укр. — Двусторон. печать. — 12 000 экз. — ISBN 978-966-475-257-9. — [2008-256 К] 

Жилые и промышленные кварталы с показом выдающихся зданий и указанием 

номеров, названия исторически сложившихся частей города. Перечень улиц и площадей, 

подписанных на плане. Органы власти, управления. Станции метрополитена. Вокзалы. 

Автомобильные дороги с указанием номеров и расстоянием в км. Гостиницы и турис-

тические объекты. Культурно-просветительские учреждения. Учебные заведения. Ме-

дицинские учреждения. Спортивные сооружения. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания, информации и связи. Автостоянки. АЗС. СТО. Культовые учреждения. 

Памятники и достопримечательности. Строки биографии города. 

Доп. планы: Центральная часть города. — 1 : 14 000 ; Таромское. — 1 : 26 000 ; 

Самарский район. — 1 : 26 000. 

912.43(477.64) Запорізька область 

32. Запоріжжя. План міста + центр. частина міста, околиці міста / [уклад. та 

підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред.: О. В. Онищак, Г. М. Кошова]. — 1 : 28 000, 

центр 1 : 15 000, околиці 1 : 200 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 

текст, іл., покажч. ; 68х88 см, склад. 23х12 см. — (Міста України). — Двосторон. друк. 

— 15 000 пр. — ISBN 978-966-475-264-7. — [2008-258 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-

дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені 

частини сіл. Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 

назви, річкові порти, пристані. Автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, тери-

торіальні, місцеві): автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з указанням 
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номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні проїзди, мости, 

АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квитків. Покажчик 

вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися історично. Органи 

влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні органи, межа міста. 

Межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, центри районів, ме-

жі районів та території, підпорядкованої міській раді, межі національного парку. Ґрунти 

(рельєф), рослинність і гідротехнічні споруди: болота, скелі, ліси, сади, виноградники, 

парки, сквери, греблі, дамби. Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, 

озера. Туристичні об'єкти. Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського 

харчування, торгівлі, побутового обслуговування, зв'язку, пам'ятники архітектури, рядки 

біографії міста. 

Дод. схема [б. м-бу]: Аерофотознімок о-ва Хортиця : (півн. частини) ; ріка Дніпро : 

(півн. узбережжя о-ва Хортиця). 

33. Запорожская область. Топографическая карта / [сост. и подгот. к печати Киев. 

воен.-картогр. ф-ка]. — 1 : 200 000, в 1 см 2 км. — К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : цв., текст, 

табл., указ. ; 108х78 см, слож. 27х16 см. — (Серия топографических карт "Области Ук-

раины"). — Двусторон. печать. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-497-052-2. — [2008-299 К] 

Схема административного деления. Административно-территориальное деление, 

перечень названий населенных пунктов Запорожской области. Населенные пункты: 

плотно застроенные кварталы в городах с населением 50 000 жителей и более. Плотно 

застроенные кварталы в городах с населением менее 50 000 жителей и в поселках го-

родского типа, квартальная застройка в поселках сельского типа, отдельные дворы и 

строения, по количеству жителей: города, поселки городского типа, поселки при про-

мышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях, поселки сельского 

типа, отдельные дворы и строения, населенные пункты, исключенные из учетных дан-

ных, названия районов. Пути сообщения: железные дороги: станции и их названия, 

разъезды, платформы, остановочные пункты и их названия; автомобильные дороги: 

автомагистрали (автострады), указатели расстояний между пунктами (расстояния в кило-

метрах), автодороги с усовершенствованным покрытием, мосты, обсадка, автодороги с 

покрытием (шоссе); номера автомобильных дорог: европейской сети маршрутов, ма-

гистральные государственного значения, национальные государственного значения, 

региональные государственного значения, территориальные местного значения, авто-

дороги без покрытия, насыпи, выемки, грунтовые дороги, полевые и лесные дороги. 

Рельеф: подписи горизонталей, отметки высот в метрах, ямы, курганы, скалистые 

обрывы. Растительность и грунты: леса, просеки в лесу, сады, виноградники, узкие 

полосы леса, площади леса, не выражающиеся в масштабе карты, камышовые заросли, 

болота, пески. Гидрография: береговая линия постоянная, непостоянная, морские и 

речные порты, реки судоходные, направление течения рек, береговые отмели и мели, 

якорные стоянки, пристани, паромные переправы, плотины: проезжие, непроезжие, реки 

шириной а) до 20 метров, б) более 20 метров, каналы и канавы, колодцы, источники, 

водохранилища. Границы областей, районов, заповедников, национальных природных 

парков; культовые сооружения, кладбища, памятники, аеропорты. Перечень населенных 

пунктов Запорожской области: города областного значения; районы: Акимовский, 

Бердянский, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйполь-

ский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михай-

ловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Ро-

зовский, Токмакский, Черниговский. Населенные пункты по административному значе-

нию. Административно-территориальное деление: название административно-террито-

риальной единицы, год образования, площадь территории (тыс. кв. км), население  
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(тыс. жит.), административный центр, население админ. центра (тыс. жит.), всего: горо-

дов, поселков городского типа, сельских советов, сельских населенных пунктов. Города 

областного значения: название административно-территориальной единицы, название 

городского совета, население (тыс. жителей), площадь территории (тыс. кв. км), всего: 

поселков городского типа, сельских населенных пунктов. 

912.43(477.65) Кіровоградська область 

34. Кировоградская область. Топографическая карта / [сост. и подгот. к печати 
Киев. воен.-картогр. ф-кой]. — 1 : 200 000, в 1см 2 км. — К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : цв., 
текст, табл. ; 79х89 см, слож. 27х18 см. — (Серия топографических карт "Области Ук-
раины"). — Двусторон. печать. — Дежурство основных элементов карты выполнено по 
справочным материалам на 2001 г. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-497-058-4. — [2008-346 К] 

Населенные пункты по количеству жителей: города, поселки, плотно застроенные 
кварталы в городах (с населением 50 000 жителей и более, менее 50 000 жителей), 
поселках городского типа, квартальная застройка в поселках сельского типа, отдельные 
дворы, строения, церкви, кладбища. Аэропорты, железные дороги: станции, разъезды, 
платформы, остановочные пункты, узкоколейные ж. д. Паромные переправы, пристани. 
Автомагистрали, указатели расстояний между пунктами в километрах, автодороги с 
покрытием (без покрытия), обсадка, насыпи, дороги (грунтовые, полевые, лесные), номе-
ра автодорог: европейского, государственного, местного значения. Горизонтали, отметки 
высот. Болота: непроходимые, проходимые, береговая линия: постоянная, непостоянная, 
реки судоходные, реки шириной: а) до 20 метров, б) свыше 20 метров, водохранилища, 
искусственные валы. Леса: хвойные, лиственные, смешанные, просеки в лесу, площади 
леса, не выражающиеся в м-бе карты, сады, камышовые заросли. Границы государств, 
Автономной Республики Крым, областей, районов. Административное деление. Городские 
советы городов областного подчинения. Состояние местности на 1972—79, 1982—84 гг. 

Доп. схемы [б. м-ба]: Кировоградская область на схеме Украины ; Административ-
ное деление. 

912.43(477.7) Південний економічний район. Причорномор'я. Приазов'я. 
Південна Україна 

912.43(477.72) Херсонська область 

35. Херсон. План-схема. Окрестности Херсона / [сост. и подгот. к печати Киев. 
воен.-картогр. ф-кой]. — 1 : 20 000, окрестности 1 : 100 000. — К. : КВКФ, 2008. —  
1 к. : цв., текст, указ. ; 55х78 см, слож. 28х13 см. — (Серия "Города Украины"). — Дву-
сторон. печать. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-497-049-2. — [2008-298 К] 

Жилые кварталы с показом основных строений и указанием номеров угловых 
домов. Леса, парки, скверы, сады. Дачи и садовые участки. Ж.-д. станции и останов. 
пункты. Грунтовые и полевые дороги. Автомагистрали и прочие автомобильные дороги 
с покрытием и без, с разделяющей полосой, указанием номеров, названий и расстояний 
в км. Органы власти и управления. Границы административных районов. Вокзалы (ж.-д., 
авто, аэропорт, морской порт). Гостиницы и туристические организации. Учебные и 
культпросветительные учреждения. Медицинские учреждения и здравницы. Спортивные 
сооружения. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
связи. Банки. Автостоянки. Станции (автозаправочные и техобслуживания). Церкви. 
Памятники и достопримечательности. Строки биографии города. 

Доп. карта: Окрестности Херсона. — В 1 см 1 км, 1 см = 1 000 м. 

912.43(477.74) Одеська область 

36. Одесса. Карта-путеводитель для жителей и гостей города : детальная застрой-
ка, номера домов, список улиц, карта окрестностей. — 1 : 23 000. — Симферополь : 
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Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 68х47 см, 
слож. 23х14 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-15-4. — [2008-330 К] 

Населенные пункты, дорожная сеть: плотно застроенные кварталы в крупных го-

родах (в прочих населенных пунктах), отдельно расположенные строения, здравницы, 

аэродромы, железные дороги, станции, платформы, остановочные пункты, автомагист-

рали с разделительной полосой, международного (национального) значения, прочие, 

обсадки, насыпи, проезды в населенных пунктах, дороги (грунтовые, полевые, лесные), 

кемпинги, номера автодорог. Гидрография: реки и ручьи: пересыхающие, постоянные, 

пруды, болота, каналы, канавы, водохранилища, искусственные валы (дамбы), плотины, 

мосты, камни: подводные, надводные, молы, набережные, причалы, морские порты. 

Растительность: леса, узкие полосы леса, сады, виноградники. Интересные объекты. 

Экскурсии: по православным святыням, в Белгород-Днестровский (Белгород-Днестровс-

кая крепость). Перечень названий улиц. 
Доп. карта: Окрестности Одессы. 
Доп. схемы [б. м-ба]: микрорайоны: Лузановка, Котовского, Шевченко. 
37. Одесса. План города : достопримечательности, окрестности. — 1 : 20 000. — 

Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил., 
указ. ; 97х67 см, слож. 23х14 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-04-8. — 
[2008-331 К] 

Населенные пункты, дорожная сеть: плотно застроенные кварталы в крупных го-
родах (в прочих населенных пунктах), отдельно расположенные строения, здравницы, 
аэродромы, железные дороги, станции, платформы, остановочные пункты, автомагистра-
ли с разделительной полосой, международного (национального) значения, прочие, 
обсадки, насыпи, проезды в населенных пунктах, дороги (грунтовые, полевые, лесные), 
кемпинги, номера автодорог. Гидрография: реки и ручьи: пересыхающие, постоянные, 
пруды, болота, каналы, канавы, водохранилища, искусственные валы (дамбы), плотины, 
мосты, камни: подводные, надводные, молы, набережные, причалы, морские порты. Рас-
тительность: леса, узкие полосы леса, сады, виноградники. Интересные объекты. Экскур-
сии: по православным святыням, в Белгород-Днестровский (Белгород-Днестровская 
крепость). Перечень названий улиц. 

Доп. схемы [б. м-ба]: Окрестности Одессы ; Схема троллейбусных и трамвайных 
маршрутов. 

38. Одесса. План города + центр. часть города, окрестности города / [сост. и 
подгот. к печати ГНПП "Картография" ; ред.: Е. В. Вакуленко и др.]. — 1 : 26 000, центр 
1 : 15 000, окрестности 1 : 260 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : цв., текст, 
ил., схемы, указ. ; 102х58 см, слож. 23х12 см. — (Міста України). — Загл. сер. укр. — 
Двусторон. печать. — 15 000 экз. — ISBN 978-966-475-231-9. — [2008-263 К] 

Жилые кварталы с показом основных строений и указателем номеров угловых 
домов. Леса, парки, скверы, сады, садово-дачные участки. Граница города (на 01.01.2008 г.). 
Границы административных районов города (на 01.01.2008 г.). Названия исторически 
сложившихся частей города. Ж.-д. станции и остановочные пункты. Автомагистрали с 
указанием номеров, показом основных проездов и улиц города. Грунтовые и полевые 
дороги. Морские паромные переправы, пути и расстояния в км. Аэропорт. Автовокзал. 
Автобусные и троллейбусные маршруты с указанием номеров, конечных остановок и 
направления движения. Органы власти и управления. Гостиницы. Культурно-просвети-
тельные учреждения. Учебные заведения. Спортивные сооружения. Медицинские 
учреждения. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
связи. Банки. Автостанции. Станции (автозаправочные и технического обслуживания). 
Церкви. Памятники и достопримечательности. 

Доп. карта (на 2007 г.): Черноморка. — 1 : 26 000. 
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Доп. схемы: Схема трамвайных маршрутов ; Схема троллейбусных маршрутов ; 

Схема автобусных маршрутов ; Схема движения микроавтобусов. 

912.43(477.75) Автономна Республіка Крим 

39. Автономная Республика Крым. Топографическая карта. — 1 : 200 000, в 1 см 

2 км. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, 

указ. ; 96х67 см, слож. 24х14 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-07-9. — 

[2008-329 К] 

Пути сообщения: железные дороги, станции, магистральные автомобильные до-

роги, шоссе, прочие автодороги (грунтовые, полевые, лесные), мосты, расстояния в 

километрах между указателями, номера автомобильных дорог. Населенные пункты: 

крупные города, города, поселки городского (сельского) типа, квартальная застройка, 

отдельные строения, кладбища. Границы: административные, заповедных территорий. 

Туризм и отдых: автокемпинги, места отдыха неорганизованных автотуристов, яхт-

клубы, центры горнолыжного спорта. Рельеф: горизонтали, скалы, обрывы, промоины, 

скалы-останцы. Гидрография: пруды и водохранилища, плотины, болота, солончаки, 

реки постоянные, реки пересыхающие, водопады, источники, морские территории: под-

водные камни, надводные камни, подводные банки (глубина в метрах), изобаты, укреп-

ленные берега. Растительность: лес (вид древостоя), редколесье, узкие полосы леса, пло-

щади леса, не выражающиеся в масштабе карты, сады, виноградники. Границы (адми-

нистративные, заповедных территорий). Административная принадлежность населенных 

пунктов АР Крым (горсоветы). Обновление содержания карты: 2008 год. 

Доп. карта: Керченский полуостров. — 1 : 200 000. 

Доп. схема [б. м-ба]: схема административного деления. 

40. Алушта. Карта-путеводитель. Детальный план города. Подробная карта 

окрестностей. — 1 : 6 000. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 

2008. — 1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 68х47см, слож. 23х16 см. — Двусторон. печать. — 

ISBN 978-966-1505-20-8. — [2008-335 К] 

Объекты (социально-культурные, туристские): жилой квартал, почта, переговор-

ный пункт, больницы, поликлиники, гостиницы, ресторан, кафе, дегустационный зал, 

рынок, авиа и ж.-д. кассы, причал, автостанция, автостоянка, лес, парк, виноградник, сад, 

здравницы, пляж, экологическая тропа, объекты экскурсионного показа, аттракцион, 

монументы, достопримечательности Алушты и окрестностей. Названия частей города. 

Здравницы Алушты. Перечень улиц. 

Доп. карта [б. м-ба]: Окрестности Алушты : подроб. карта. 

41. Интересные объекты Крыма. Курортно-экскурсионная карта. — Симферо-

поль : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил. ; 47х67 см, 

слож. 23х16 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-06-2. — [2008-341 К] 

Объекты городов: Евпатория, Ялта, Алушта, Севастополь, Судак, Керчь, Феодо-

сия ; 71 интересный объект ; справки: Крым, Алушта, Алупка, Бахчисарай, Гаспра, Гур-

зуф, Евпатория, Керчь, Ливадия, Ореанда, Партенит, Севастополь, Симеиз, Судак, Фео-

досия, Форос, Ялта. 

Доп. план [б. м-ба]: Евпатория ; Ялта ; Алушта ; Севастополь ; Судак ; Керчь ; Фео-

досия. 

42. Крым для отдыха и путешествий : автотуризм, велотуризм, дайвинг, здравни-

цы, морские прогулки, рельеф морского дна, интересные обьекты. — 1 : 100 000. — 

Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, указ. ; 

96х67 см, слож. 23х14 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-22-2. — [2008-328 К] 
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Пути сообщения: железные дороги, станции, магистральные автомобильные доро-

ги, шоссе, прочие автодороги (грунтовые, полевые, лесные), мосты, расстояния в кило-

метрах между указателями, номера автомобильных дорог. Населенные пункты: крупные 

города, города, поселки городского (сельского) типа, квартальная застройка, отдельные 

строения, кладбища. Границы административные, заповедных территорий. Туризм и 

отдых: автокемпинги, места отдыха неорганизованных автотуристов, яхт-клубы, центры 

горнолыжного спорта. Рельеф: горизонтали, скалы, обрывы, промоины, скалы-останцы. 

Гидрография: пруды и водохранилища, плотины, болота, солончаки, реки постоянные, 

реки пересыхающие, водопады, источники, морские территории: подводные камни, над-

водные камни, подводные банки (глубина в метрах), изобаты, укрепленные берега. 

Растительность: лес (вид древостоя), редколесье, узкие полосы леса, площади леса, не 

выражающиеся в масштабе карты, сады, виноградники. Равнинный и предгорный Крым, 

горный Крым, велоцентры, дайвинг-центры, здравницы. 

Доп. карта: Керченский полуостров. — 1 : 200 000. 

43. Крым исторический. Топонимика Крыма : соврем. и ист. названия, народы 

Крыма с древнейших времен, Крымская война 1853—1856 гг. — Симферополь : Науч.-

производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил., портр. ; 47х68 см, слож. 

23х17 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-18-5. — [2008-336 К] 

Стоянки (эпохи): палеолит, мезолит, неолит, меди, бронзы. Современные населен-

ные пункты. Греческие города-колонии, территория расселения племен: кочевых (ким-

мерийцев, скифов), оседлых (тавров), хозяйственная деятельность (рыболовство, ското-

водство, садоводство, виноградарство, земледелие, табаководство, ремесленничество, 

виноделие, торговля), направления вторжения. Территория Херсонеского полиса : 

(хоры), Боспорского царства : (часть территории), Позднескифского гос-ва после втор-

жения сарматов, населенная таврами, места расположения римских гарнизонов. Терри-

тория, зависимая от Византии, монастыри (христианские), города Византии, Готии. 

Территория Хазарского каганата : (часть территории VIII—Х вв.), Византии. Монастыри 

(христианские). Походы дружин Киевской Руси (IХ—Х вв.). Восстания антихазарские 

(VIII—Х вв.). Территории: зависимая от Византии (до ХI в.), Тмутараканского княжества 

(часть территории Х—ХII вв.). Территория Золотой Орды : (часть). Княжества Феодоро. 

Города: Крымского ханства, княжества Феодоро. Города-крепости (генуэзские). Походы 

военные ханов золотоордынских. Контролируемые Османской империей территории, 

города, крепости, крупные феодальные владения — бейлики крымские ХVI в. / по 

Куртиеву Р. Походы крымских татар (ХVI—ХVII вв.), запорожских казаков (ХVII в.), 

русских войск. 

Доп. карта [б. м-ба]: Топонимическая карта : (соврем. и ист. названия населен. 

пунктов Крыма, Черного и Азовского морей). 

Доп. схемы [б. м-ба]: Крым исторический : до 2 000 лет до н. э. ; ХII в. до н. э. —  

V в. до н. э. ; IV в. до н. э. — III в. ; IV в. — VII в. ; VIII в. — нач. Х в. ; конец Х в. —  

ХII в. ; ХIII в. — нач. ХV в. ; конец ХV—ХVIII вв. ; ХIХ — нач. ХХ вв. Крымская война 

(1853—1856 гг.) ; Бомбардировка Севастополя 5 окт. 1854 г. ; Штурм Севастополя  

(6 июня, 27 авг. 1855 г.). 

44. Крым. Карта автомобильных дорог : планы городов, автокемпинги, новые №№ 

дорог, расстояния по дорогам, АЗС. — 1 : 500 000. — Симферополь : Науч.-производств. 

центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, табл., указ. ; 47х68 см, слож. 23х14 см. — 

Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-09-3. — [2008-327 К] 

Пути сообщения на карте п-ва Крым и планах гг. Керчь, Симферополь, Сева- 

стополь, Феодосия, Евпатория, Ялта, Алушта: аэропорты, посадочные площадки, желез-

ные дороги, станции, паром, морские порты, причалы, автодороги магистральные с улуч-
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шенным покрытием, региональные с покрытием, прочие, улучшенные грунтовые, про-

селочные грунтовые, автостоянки, станции технического обслуживания автомобилей, 

вокзалы, расстояния в километрах между указателями. Медицинские учреждения, 

рынки, пляжи. Интересные объекты. Таблица расстояний между населенными пунктами 

Крыма. 

Доп. планы [б. м-ба]: Керчь ; Симферополь ; Севастополь ; Феодосия ; Евпатория ; 

Ялта ; Алушта. 

45. Крым. Рыбачье — Морское / [сост. и подгот. к печати ГНПП "Картография" ; 

ред. О. П. Гомаенов]. — 1 : 50 000, в 1 см 500 м. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. —  

1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 59х46 см, слож. 23х12 см. — (Туристські маршрути). — Загл. 

сер. укр. — Часть текста парал.: рус., англ. — Двусторон. печать. — 4 000 экз. — 

ISBN 978-966-475-269-2. — [2008-243 К] 

Туристские пешеходные маршруты. Объекты сервисного обслуживания и экскур-

сионные объекты. Автобусные станции. Населенные пункты, грунтовые, полевые и лес-

ные дороги. Растительный покров. Указатель географических названий. Автомобильные 

дороги. Линии електропередачи. Справка: участок Юго-Восточного Крыма. 

Доп. карта: Туристские карты горного Крыма. — 1 : 750 000. 

46. Крым. Справочная карта. Украина. Административная карта. — 1 : 500 000, 

Украина 1 : 2 000 000. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 

1 к. : цв., текст, ил., схема ; 47х68 см, слож. 23х17 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-

966-1505-11-6. — [2008-337 К] 

Крым: населенные пункты города (с количеством жителей более 50 000, менее 

50 000), поселки городского типа, сельские населенные пункты, по количеству жителей: 

города, отдельные части города, поселки городского (сельского) типа, кварталы насе-

ленных пунктов, областные (районные) центры, города, поселки городского (сельского) 

типа. Киев: районы города, гостиницы, культовые сооружения. Аэропорты, морской па-

ром, морские порты, дорожная сеть: магистральные железные дороги, туннели, станции, 

дороги автомобильные (магистральные, региональные) с покрытием, без покрытия, 

шоссе, проселочные (грунтовые, полевые, лесные), автостанции, номера автодорог. Гра-

ницы: государственная, Автономной Республики Крым, областей, государственных 

заповедников, заказников, государств. Рельеф: подписи горизонталей, отметки высот, 

скалистые обрывы, скалы-останцы, перевалы, пещеры, береговая линия постоянная 

(непостоянная) и определенная (неопределенная), береговые отмели. Гидрография: реки, 

каналы, канавы. Растительность и грунты: леса, узкие полосы леса, сады, виноградники, 

рисовые поля, болота, солончаки. Названия: центры, города, поселки городского 

(сельского) типа. 

Доп. карта: Крым : справочная карта. — 1 см = 5 км. 

Доп. схема [б. м-ба]: Схема административного деления ; Столица Украины — 

город Киев. 

47. Крым. Экскурсионная карта : 76 популярных объектов. — Симферополь : 

Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 47х68 см, 

слож. 23х14 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-10-9. — [2008-326 К] 

Экскурсии по Крыму, описание и фотографии объектов, экскурсии Евпатории, 

экскурсии Севастополя, дворцы Южнобережья, пещерные города, заповедники Крыма, 

водопады Крыма, монастыри Крыма, пещеры горного Крыма, животный мир, аквапарки, 

экскурсия в Балаклаву, экскурсия в Гурзуф, экскурсия в Новый Свет, экскурсия в Судак 

(Генуэзская крепость), экскурсия в Коктебель, экскурсия в Феодосию, экскурсия в 

Керчь, дегустация вин. 
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48. Курорт Евпатория. Заозерное. План города. Карта окрестностей. — 1 : 10 000, 

окрестности 1 : 250 000. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. 

— 1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 47х68 см, слож. 23х14 см. — Двусторон. печать. — 

ISBN 978-966-1505-14-7. — [2008-325 К] 

Курорты: Евпатория, Заозерное, Саки: жилой квартал, промышленный квартал, 

больницы, поликлиники, здравницы, почта, переговорные пункты, авиа и ж.-д. кассы, 

гостиницы, рынки, ресторан, кафе, дегустационный зал, пляжи, экологическая тропа, 

аттракцион, монументы, объекты экскурсионного показа, причалы, маршруты городс-

кого транспорта, автостанции, автостоянка, АЗС "ТНК-ТЭС", леса, парки, виноградники, 

сады, достопримечательности Евпатории, курорт Саки, перечень улиц Евпатории и 

Заозерного, названия частей города. 
Доп. карта: Карта окрестностей Евпатории и Саки. — В 1 см 2,5 км. 
Доп. план [б. м-ба]: Заозерное ; Город-курорт Саки. 
49. По горному Крыму. Часть 1. Юго-Западный Крым. Топографическая карта от 

Севастополя до Алушты. — 1 : 50 000. — (Изд. 2-е). — Симферополь : Науч.-произ-
водств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, схема ; 97х67 см, слож. 24х16 см. — 
Двусторон. печать. — Состояние местности в карте дано на 2008 г. — ISBN 978-966-
1505-19-2. — [2008-342 К] 

Рельеф: горизонтали, скалы, обрывы, промоины, отдельные скалы и камни (высота 
в м), карстовые воронки. Гидрография: пруды, плотины, болота, солончаки, источники, 
ручьи, реки, водопады. Морские территории: подводные камни, надводные камни, под-
водные банки (глубина в м), молы, укрепленные берега. Растительность: лес, поросль 
леса и кустарники, сады и виноградники, просеки, лесные кварталы. Населенные 
пункты: квартальная застройка, отдельные дома, отдельные дворы, кладбища, церкви, 
мечети, памятники природы, архитектуры, промышленные объекты: ЛЭП, трубопро-
воды. Шоссе: усовершенствованные, магистральные, мосты, трубы, насыпи, выемки, 
дороги: грунтовые (улучшенные, полевые, лесные), тропы, вышки-ориентиры. Границы: 
административные, заповедных территорий. Объекты интересные: разрешенные к 
посещению, не разрешенные к посещению. Стоянки туристские, места отдыха 
массового. Контрольно-спасательная служба Крыма. 

Доп. схемы [б. м-ба]: Схема расположения листов ; Горный Крым на карте 
полуострова. 

50. Феодосия. Карта-путеводитель. Подробная карта окрестностей. — 1 : 10 000. 
— Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил., 
указ. ; 67х47 см, слож. 23х16 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-05-5. — 
[2008-340 К] 

Жилой (промышленный) квартал, причал, автостанция, автостоянка, больницы, 
поликлиники, рынок, кафе, пляж. Объекты социально-культурные, культовые, инте-
ресные: историко-архитектурный заповедник "Генуэзская крепость", башня Святого 
Константина, фонтан Айвазовского, Национальная картинная галерея им. И. К. Айва-
зовского, музеи, особняки (дачи): Милос, Виктория, Стамболи. Растительность: лес, парк, сад, 
виноградник. Перечень улиц. Здравницы, гостиницы, оздоровительные учреждения. 

Доп. карта [б. м-ба]: карта окрестностей г. Феодосии. 
Доп. план [б. м-ба]: Ближние Камыши. 
51. Ялта. Карта-путеводитель. Детальный план города. — 1 : 10 000, окрестности 

1 : 70 000. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. :  
цв., текст, ил., указ. ; 47х68 см, слож. 23х14 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-966-
1505-01-7. — [2008-333 К] 

Транспортная сеть Крыма, объекты (социально-культурные, права, туристские). 
Кварталы жилой, промышленный, застройки, жилые дома, поликлиника, больница, поч-
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та, переговорный пункт, рынок, ресторан, гостиницы, храмы, здравницы, парковая тер-
ритория, экологические тропы, пляж, лес, парк, виноградник, сад. Справочная инфор-
мация. Канатная дорога (Мисхор — Ай-Петри). Маршруты автобусов (городские, приго-
родные), троллейбусов (городские, междугородный), маршрутные такси, автовокзалы, 
автостанции, стоянки машин, автокемпинг, АЗС "ТНК-ТЭС", ГАИ Ялтинского ГУ, рас-
стояния по дорогам, номера дорог. Центры развлечений в г. Ялта, Никитский ботанич. 
сад, Алупкинский дворец, водопад Учан-Су, Ласточкино гнездо, дом-музей А. П. Чехо-
ва, церковь в Ореанде, Юсуповский дворец в Кореизе, гора Ай-Петри, Ялтинский горно-
лесной природный заповедник. Названия частей города. Здравницы, гостиницы и 
оздоровительные учреждения. Перечень названий улиц, подписанных на плане. 

Доп. схема [б. м-ба]: Транспортная сеть Крыма. 

912.43(477.75-21) Севастополь 

52. Севастополь. Детальный план города : карта окрестностей, детальная за- 
стройка города, номера домов, интересные объекты, путеводитель по достопримечатель-
ностям. — 1 : 20 000, в 1 см 200 м. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союз-
карта", 2008. — 1 к. : цв., текст, ил., указ. ; 97х67 см, слож. 23х14 см. — Двусторон. 
печать. — ISBN 978-966-1505-03-1. — [2008-332 К] 

Здравницы, гостиницы, пансионаты, оздоровительные лагеря, базы отдыха, кем-
пинги, гостиница. Список улиц. 

Доп. карта: Окрестности Севастополя. — 1 : 200 000, в 1 см 200 м. 
Доп. схема [б. м-ба]: Балаклава ; Крым : схема полуострова. 
53. Севастополь. План города. Карта окрестностей Севастополя. — 1 : 15 000, 

окрестности 1 : 50 000. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. 
— 1 к. : цв., текст, указ. ; 67х97 см, слож. 25х17 см. — Двусторон. печать. — ISBN 978-
966-1505-17-8. — [2008-338 К] 

Населенные пункты: квартальная застройка, отдельные дома, отдельные дворы, 
кладбища, церкви, мечети, памятники природы, архитектуры, промышленные объекты: 
ЛЭП, трубопроводы. Усовершенствованные (магистральные) шоссе: мосты, трубы, 
насыпи, выемки, грунтовые (улучшенные) дороги, полевые, лесные, тропы, вышки-
ориентиры. Рельеф: горизонтали, скалы, обрывы, промоины, отдельные скалы и камни 
(высота в м), карстовые воронки. Растительность: лес, поросль леса и кустарники, сады и 
виноградники, просеки, лесные кварталы и их номера. Гидрография: пруды, плотины, 
болота, солончаки, источники, ручьи, реки, водопады. Морские территории: подводные 
камни, надводные камни, подводные банки (глубина в м), молы, укрепленные берега. 
Границы административные, заповедных территорий. Интересные объекты: разрешен-
ные к посещению, не разрешенные к посещению, разрешенный маршрут и его номер, 
туристские стоянки, места массового отдыха. Здравницы (Севастопольский регион), 
здравницы Балаклавы. Перечень улиц Севастополя. Список улиц Балаклавы. 

Доп. план [б. м-ба]: Балаклава. 
54. Севастополь. План-схема. Юго-Запад Крыма. Топографическая карта / [сост. и 

подгот. к печати Киев. воен.-картогр. ф-кой]. — 1 : 20 000, Юго-Запад Крыма 1 : 200 000. 
— К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : цв., текст, указ. ; 78х110 см, слож. 25х12 см. — (Серия 
"Города Украины"). — Двусторон. печать. — 6 500 экз. — ISBN 978-966-497-044-7. — 
[2008-292 К] 

Жилые кварталы с показом основных строений и указателем номеров угловых до-
мов. Леса, парки, скверы, сады, садово-дачные участки. Граница города (на 01.01.2008 г.). 
Границы административных районов города (на 01.01.2008 г.). Названия исторически 
сложившихся частей города. Ж.-д., станции и останов. пункты. Автомагистрали с указа-
нием номеров, показом основных проездов и улиц города. Грунтовые и полевые дороги. 
Морские паромные переправы, пути и расстояния в км. Аэропорт. Автовокзал. Авто-
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бусные и троллейбусные маршруты с указанием номеров, конечных остановок и направ-
ления движения. Органы власти и управления. Гостиницы. Культурно-просветительные 
учреждения. Учебные заведения. Спортивные сооружения. Медицинские учреждения. 
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи. Банки. 
Автостанции. Станции (автозаправочные и техобслуживания). Церкви. Памятники и 
достопримечательности. 

Доп. карты: Центральная часть города. — 1 : 9 000 ; Балаклава. — 1 : 15 000 ; Юго-
запад Крыма. — В 1 см 2 км, 1 см = 2 000 м. 

912.43(477.75-25) Сімферополь 

55. Симферополь. План города. — 1 : 15 000. — Симферополь : Науч.-произ-
водств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 к. : цв., текст, указ. ; 67х47 см, слож. 25х16 см. — 

Двусторон. печать. — ISBN 978-966-1505-12-3. — [2008-339 К] 

Доп. карта: Симферопольский район : карта. — 1 : 250 000. 

Доп. план [б. м-ба]: Аграрное, Аэрофлотский, Битумное, Грэсовский, Комсо-
мольское, Молодежное. 

912.43(477.8) Західна Україна 

56. Українські Карпати. Топографічна карта / [уклад. і підгот. до друку Київ. 

військ.-картогр. ф-кою]. — 1 : 200 000. — К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : кольор., текст ; 

67х109 см, склад. 26х16 см. — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-497-059-1. 

— [2008-345 К] 
Населені пункти, щільно забудовані квартали в містах (з населенням понад 50 000 

жителів, менш ніж 50 000 жителів), селищах міського (сільського) типу, (за кількістю 

жителів): міста, селища, окремі двори (будівлі), церкви, пам'ятники. Аеропорти. Річки 

судноплавні. Залізниці: станції, роз'їзди, платформи, зупинні пункти. Автомагістралі 

(автостради), автодороги з (удосконаленим) покриттям (без покриття), дороги ґрунтові, 
польові, лісові, просіки в лісі, проїжджі греблі, мости, перевали, насипи, виїмки, обсадка, 

вказівки відстаней (в км) між пунктами, номери автодоріг європейської мережі марш-

рутів, державного значення, територіальні місцевого значення, автомобільні пункти 

пропуску (митниці) на державному кордоні України, національна нумерація доріг на 
території суміжних держав. Рельєф: підписи горизонталей в метрах, позначки висот в 

метрах, ями та кургани, обриви, яри та вимоїни, скелі-останці. Гідрографія: річки судно-

плавні, річки шириною а) до 20 м, б) понад 20 м, канали, канави, джерела, водосховища, 

штучні вали (дамби), греблі (проїжджі). Рослинність та ґрунти: ліси (просіки в лісі), 

невеликі ділянки лісу (що не виражаються в масштабі карти), вузькі смуги лісу, сади, 
болота: лугова рослинність, зарості очерету. Кордони держав, областей, районів на те-

риторії України, заповідників. Назви: районів, перелік автомобільних пунктів пропуску 

через державний кордон України, визначених міжнародними угодами України з 

суміжними державами (станом на 27.02.2007 р.). 

912.43(477.81) Рівненська область 

57. Рівненська область. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіональні, 

територіальні та місцеві автошляхи ; станції технічного обслуговування автомобілів ; 

готелі, ресторани, кафе ; пункти пропуску через державний кордон / [уклад. та підгот. до 
друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; 

рівнокут. поперечно-циліндр. пр-ція. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 

текст, табл. ; 91х79 см, склад. 23х10 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту 

парал.: укр., англ. — 6 000 пр. — ISBN 978-966-475-134-3. — [2008-248 К] 
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Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним) покриттям, з роз-

поділювальною смугою, ґрунтові, польові, лісові, автозаправні (газонаповнюючі) станції, 

автостоянки, пости дорожньо-патрульної служби, відстані по автошляхах у км, нуме-

рація автошляхів, аеропорт, залізниці нормальної колії, вузькоколійні, станції. Населені 

пункти за типом поселення (адміністративним значенням). Мотелі. Позначки висот над 

рівнем моря. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, піски, ліси, сади. Гідрографія: урізи 

води над рівнем моря, річки з постійною течією, річки, що пересихають, озера, водо-

сховища, меліоративні канали. Кордони (межі держав, областей, районів, заповідників). 

Таблиця відстаней по автомобільних шляхах між населеними пунктами Рівненської 

області. Назви (категорії) пунктів пропуску через державний кордон. 

912.43(477.82) Волинська область 

58. Шацький національний парк. Туристична карта / [уклад. і подгот. до друку 

ДНВП "Картографія" ; ред. О. П. Гомайонов]. — 1 : 50 000, в 1 см 500 м. — К. : ДНВП 

"Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., покажч. ; 68х78 см, склад. 23х12 см. — 
(Туристичні карти). — Частина тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 

8 000 пр. — ISBN 978-966-475-198-5. — [2008-244 К] 

Перелік об'єктів обслуговування туристів, визначні місця, туристичні маршрути 

екологічними стежками "Лісова пісня" та "Світязянка". Населені пункти. Автомобільні 
шляхи: удосконалені та без покриття, мости, путівці, лісові дороги та рослинність. Від-

мітки висот над рівнем моря та урізи води над рівнем моря. Покажчик географічних 

назв. Державні ландшафтні заказники: Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимер, Ост- 

рів'янське, Пісочне, Кримне, Перемут, Чорне Велике, Соминець, Климівське, Линовець. 
Довідки: Шацький р-н, Шацький нац. природний парк, Шацькі озера. 

912.43(477.83) Львівська область 

59. Львів / [уклад. і підгот. до друку Київ. військ.-картогр. ф-кою]. — 1 : 20 000, 
центр 1 : 8 000, околиці 1 : 100 000. — К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : кольор., текст, схема, 

покажч. ; 75х106 см, склад. 28х13 см. + Дод. до план-схеми м. Львова (16 с.). — Серія 

"Міста України". — 5 000 пр. — ISBN 978-966-497-047-8. — [2008-297 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-
дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені 

частини сіл. Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 

назви, річкові порти, пристані, автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, терито-

ріальні, місцеві): автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з указанням 
номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні проїзди, мости, 

АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квитків. Покажчик 

вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися історично. Органи 

влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні органи. Межа міста, 

межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, центри районів, межі 
районів та території, підпорядкованої міській раді. Ґрунти (рельєф). Рослинність і 

гідротехнічні споруди: болота, ліси, сади, виноградники, парки, сквери, греблі, дамби. 

Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, озера. Туристичні об'єкти. 

Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського харчування, торгівлі, 
побутового обслуговування, зв'язку. Пам'ятники архітектури. Рядки біографії міста. 

Дод. карта: Околиці Львова. — В 1 см 1 км, 1 см = 1 000 м. 

Дод. схеми: Схема трамвайних маршрутів ; Схема тролейбусних маршрутів ; 

Схема руху приміських електропоїздів. 
60. Львів. План міста + центр. частина міста, околиці міста / [уклад. і підгот. до 

друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Радченко, О. Ю. Король]. — 1 : 20 000, центр  
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1 : 12 000, околиці 1 : 200 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, 

покажч. ; 68х84 см, склад. 23х12 см. — (Міста України). — Частина тексту парал.: укр., 

англ., нім. — Двосторон. друк. — 20 000 пр. — ISBN 978-966-475-263-0. — [2008-260 К] 

Житлова забудова, житлові будинки з показом номерів, номери наріжних будинків, 

населені пункти за межею міста, садово-дачні ділянки, нежитлова забудова, незабудо-
вана територія, кладовища, міста, селища, села. Туристичні об'єкти. Заклади: навчальні, 

культурно-освітні, медичні, громадського харчування, торгівлі, побутового обслугову-

вання, зв'язку. Пам'ятники архітектури. Рядки біографії міста. 

61. Львів. Центр міста / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред.:  

В. В. Радченко та ін.]. — 1 : 8 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 

текст, іл., табл., покажч. ; 69х58 см, склад. 23х12 см. — Текст парал.: укр., рос., англ., 

пол. — Двосторон. друк. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-475-305-7. — [2008-261 К] 

Житлові квартали з показом основних будов та номерів наріжних будинків. Назви 

частин міста, що склалися історично. Органи влади та управління. Межі адміністра-

тивних районів міста. Автостанція. Залізничний вокзал. Залізничні станції та їхні назви. 

Автомагістралі з указанням номерів, показом основних проїздів і вулиць міста. СТО. 

АЗС. Автостоянки. Готелі. Підприємства зв'язку. Медичні заклади. Вищі навчальні зак-

лади. Культосвітні заклади. Спортивні майданчики. Пам'ятники та скульптури. Пам'ятки 

архітектури. Культові споруди. Перелік вулиць і площ, підписаних на плані. Визначні 

місця. 

62. Львівська область. Топографічна карта / [уклад. і підгот. до друку Київ. 

військ.-картогр. ф-кою]. — 1 : 200 000, в 1 см 2 км. — К. : КВКФ, 2008. — 1 к. : кольор., 

текст, табл., схеми, покажч. ; 79х101 см, склад. 27х16 см. — (Серія топографічних карт 

"Області України"). — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-497-057-7. — 

[2008-300 К] 

Споруди, шляхи сполучення, природа (ліс. госп-во). Об'єкти: соціально-культурні, 

туристичні, наукові. Населені пункти, щільно забудовані квартали в містах (з насе-

ленням понад 50 000 жителів, менш ніж 50 000 жителів), селищах міського типу, квар-

тальна забудова в селищах сільського типу, окремі будівлі, за кількістю жителів: міста, 

селища міського типу, селища при промислових підприємствах, залізничних станціях, 

пристанях, селища сільського типу, окремі двори; шляхи сполучення: аеропорти, пором-

ні переправи, броди, якірні стоянки. Залізниці: станції та їх назви, роз'їзди, платформи, 

зупинні пункти (назви), залізниці вузькоколійні. Автомобільні дороги: автомагістралі 

(автостради), вказівки відстаней між пунктами (відстані в кілометрах), автодороги з 

удосконаленим покриттям, дороги (ґрунтові, польові, лісові, перевали, греблі (проїжджі), 

мости, обсадка, насипи, виїмки, автомобільні пункти пропуску (митниці) на державному 

кордоні України, номери автодоріг: магістральні європейського значення, державного 

значення, територіальні місцевого значення, національна нумерація доріг на території 

Польщі. Рельєф: підписи горизонталей в метрах, позначки висот в метрах, ями та 

кургани, обриви, яри та вимоїни, скелі-останці. Рослинність та ґрунти: ліси (просіки в 

лісі), невеликі ділянки лісу, вузькі смуги лісу, сади, болота: лугова рослинність, зарості 

очерету, торфорозробки. Гідрографія: річки та струмки постійні: шириною до 20 м, 

шириною понад 20 м, річки та струмки пересихаючі, броди, поромні переправи, напря-

мок течії річок, якірні стоянки, греблі непроїжджі, проїжджі, дамби, канали та канави, 

водосховища. Кордони держав, областей, районів на території України, заповідників. 

Церкви, кладовища, пам'ятники, аеропорти. Перелік населених пунктів. 

Дод. карта: Львівська обл. — 1 см = 2 000 м. 
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Дод. схеми [б. м-бу]: Львів : центр міста ; Моршин ; Трускавець ; схема політико-

адміністративного устрою ; схема відстаней між населеними пунктами ; схема руху 

приміських електропоїздів. 

63. Самбір. Обличчя міста / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред. 

Л. П. Григорчук]. — 1 : 16 000, Самбір. р-н 1 : 250 000. — К. : ДНВП "Картографія", 

2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., портр., покажч. ; 48х68 см, склад. 24х10 см. — Частина 

тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-217-3. — 

[2008-239 К] 

Органи влади та управління. Залізничний вокзал, автостанції. Головпоштамт. Зак-

лади громадського харчування. Готель. Автозаправні та станції технічного обслугову-

вання. Медичні, навчальні та культурно-освітні заклади. Пам'ятники, музеї. Стадіон. 

Ринок. Перелік вулиць. Населені пункти, їхні кордони та межі з адміністративним 

підпорядкуванням. 

Довідки: Із сивини легенд / упр. культури та туризму Самбір. міськради ; Костел 

Усікновення Глави Св. Іоанна Хрестителя / А. Курек ; Церква Різдва Пресвятої Бого-

родиці / В. Мазур ; Історико-етнографічний музей "Бойківщина" / Р. Данчин. 

Дод. карта: Центральна частина міста. — 1 : 5 300. 

912.43(477.84) Тернопільська область 

64. Тернопіль. План міста + центр. частина міста, околиці міста / [уклад. і підгот. 

до друку ДНВП "Картографія" ; ред. Г. М. Кошова]. — 1 : 17 000, центр 1 : 8 000, 

околиці 1 : 200 000. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, покажч. ; 

58х48 см, склад. 23х12 см. — (Міста України). — Двосторон. друк. — 10 000 пр. — 

ISBN 978-966-475-119-0. — [2008-265 К] 

Житлові квартали з показом основних будов та номерів наріжних будинків. Пе-

релік вулиць та майданів, підписаних на плані. Ліси, парки, сквери. Назви частин міста, 

що склалися історично. Органи влади та управління. Аеропорт, автовокзал, залізничний 

вокзал, залізничні станції та їхні назви. Автомагістралі та інші автомобільні шляхи з 

твердим покриттям і без, з розподілювальною смугою, указанням номерів і відстаней 

у км. Ґрунтові, польові та лісові дороги. Ріки з постійною течією і ті, що пересихають. 

Озера, ставки, болота. СТО. АЗС. Автостоянки. Готелі. Заклади торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування та зв'язку. Вищі навчальні заклади. Культосвітні 

заклади. Медичні заклади. Спортивні майданчики. Пам'ятки архітектури та пам'ятники. 

Культові споруди. Рядки біографії міста. 

65. Тернопільська область. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіо-

нальні, територіальні та місцеві автошляхи ; станції технічного обслуговування авто-

мобілів ; плани міст ; пункти пропуску через державний кордон / [уклад. та підгот. до 

друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; 

рівнокут. поперечно-циліндр. пр-ція. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 

текст, табл. ; 86х59 см, склад. 23х10 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту 

парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-475-116-9. — 

[2008-249 К] 

Шляхи сполучення, автомобільні: місцеві з твердим (перехідним) покриттям, роз-

поділювальною смугою, основні, інші проїзди, ґрунтові, польові, лісові. Автозаправні 

(газонаповнюючі) станції, автовокзали, автостанції, автостоянки, пости дорожньо-

патрульної служби, відстані по автошляхах у км, нумерація автошляхів. Аеропорти. За-

лізниці нормальної колії, вузькоколійні, вокзали, станції, зупиночний пункт. Населені 

пункти за типом поселення (адміністративним значенням). Житлова, промислова забу-

дова. Головпоштамти, лікарні, готелі, мотелі, кемпінг, автокемпінг, кафе, ресторани, 



 30 

театри, музеї, кладовища, пам'ятники, культові споруди. Позначки висот над рівнем 

моря. Ґрунтово-рослинний покрив: болота, ліси, лісосмуги, сади, парки, сквери. Гідро-

графія: урізи води над рівнем моря, річки з постійною течією, річки, що пересихають, 

озера, водосховища, меліоративні канали. Межі областей, районів, заповідників, 

національних парків. Правоохоронні органи, державні автомобільні інспекції, туристичні 

фірми. Таблиця відстаней по автомобільних шляхах між населеними пунктами Терно-

пільської області, покажчик назв населених пунктів, назви частин міста, що склалися 

історично. 

Дод. плани: Тернопіль. — 1 : 25 000 ; Збараж. — 1 : 25 000 ; Чортків. — 1 : 25 000 ; 

Кременець. — 1 : 25 000 ; Теребовля. — 1 : 25 000. 

912.43(477.85) Чернівецька область 

66. Чернівці. План міста / [уклад. і підгот. до друку Держ. п-во "Держ. картогр.  

ф-ка" ; ред. Т. П. Любченко]. — 1 : 17 000, центр 1 : 8 000, околиці 1 : 150 000. — Він-

ниця : Держ. картогр. ф-ка, 2008. — 1 к. : кольор., текст, схема, покажч. ; 91х68 см, 

склад. 23х12 см. — Двосторон. друк. — 10 000 пр. — [2008-294 К] 

Квартали, окремі будівлі, нежитлова забудова, незабудована територія, садово-

дачні ділянки, кладовища, населені пункти за межею міста, селища, села, віддалені 

частини сіл. Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці, залізничні вокзали, станції та їхні 

назви, річкові порти, пристані, автошляхи (міжнародні, національні, регіональні, 

територіальні, місцеві), автомагістралі та інші шляхи з твердим покриттям та без, з 

указанням номерів і відстаней у км, з розподілювальною смугою, ґрунтові, основні 

проїзди, мости, АЗС, СТО, автостоянки, автовокзали, каси попереднього продажу квит-

ків. Покажчик вулиць та площ, підписаних на плані, назви частин міста, що склалися 

історично. Органи влади і обласні, міські та районні органи управління, правоохоронні 

органи. Межа міста, межі адміністративних районів міста, центр області, межі областей, 

центри районів, межі районів та території, підпорядкованої міській раді. Ґрунти (рельєф). 

Рослинність і гідротехнічні споруди: болота, ліси, сади, виноградники, парки, сквери, 

греблі, дамби. Гідрографія: ріки з постійною течією і ті, що пересихають, озера. Ту-

ристичні об'єкти. Заклади: навчальні, культурно-освітні, медичні, громадського харчу-

вання, торгівлі, побутового обслуговування, зв'язку. Пам'ятники архітектури. Рядки 

біографії міста. 

Дод. карта: Околиці Чернівців. — В 1 см 1,5 км. 

Дод. схема [б. м-бу]: схема маршрутів міського транспорту. 

912.43(477.86) Івано-Франківська область 

67. Городенка. Обличчя міста / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 

ред. Л. П. Григорчук]. — 1 : 16 000, Городенк. р-н 1 : 280 000. — К. : ДНВП "Картогра-

фія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, іл., портр., покажч. ; 48х68 см, склад. 24х10 см. — 

Двосторон. друк. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-475-218-0. — [2008-237 К] 

Органи влади та управління. Залізничні вокзали. Автостанція. Головпоштамт. 

Стадіон. Ринок. Автозаправні та газонаповнювальні станції. СТО. Медичні установи. 

Культові споруди. Пам'ятники та пам'ятки архітектури. Перелік вулиць, населені пункти, 

їхні кордони та межі з адміністративним підпорядкуванням. 

Історична довідка / О. Мірошниченко ; Духовна спадщина (довідка) ; Ковальські 

майстерні Богдана Новосельського / І. Літинська ; Дивосвіт Галини Теремко / М. Соро-

ка ; Дністровський каньйон / С. Дідич. 
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68. Івано-Франківська область. Політико-адміністративна карта / [уклад. і підгот. 

до друку ДНВП "Картографія" ; ред. В. В. Вдовенко]. — 1 : 250 000 ; рівнокут. попе-

речно-циліндр. пр-ція. — Офіц. вид. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., 

текст, табл., покажч. ; 90х65 см, склад. 23х12 см. — Частина тексту парал.: укр., англ. — 

Двосторон. друк. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-242-5. — [2008-253 К] 

Схема політико-адміністративного поділу, адміністративно-територіальний устрій 

на 01.05.2008 р. та чисельність населення на 01.01.2007 р. Населені пункти за типом 

поселення (адміністративним значенням). Кордони: межі держав, областей, районів і 

територій, підпорядкованих міським радам, територій, підпорядкованих міським, міст 

районного підпорядкування, селищним та сільським радам. Межі міської ради, міської, 

селищної та сільських рад, центр району, місто районного підпорядкування, центри 

сільських рад, міста, села, міська житлова (нежитлова) забудова. Шляхи сполучення: 

аеропорт, залізниці нормальної колії, вузькоколійні, тунелі, залізничний вокзал, станції, 

платформи. Автомобільні дороги (державні, місцеві), ґрунтові, польові, лісові, перевали, 

основні проїзди, автовокзал. Рельєф: позначки висот над рівнем моря. Гідрографія: урізи 

води над рівнем моря, річки з постійною течією, річки, що пересихають, водоспади, ме-

ліоративні канали, озера, водосховища, мости, дамби, греблі. Ґрунтово-рослинний пок-

рив: болота, ліси, парки, сквери, сади. Адміністративно-територіальний устрій подано на 

01.05.2008 р., чисельність міст та селищ на 01.01.2007 р.: міста обласного (районного) 

підпорядкування, селища. Таблиці: відомості про райони, відомості про міські ради міст 

обласного підпорядкування. Назви: частин міста, орографічні, ландшафтні. Покажчик 

географічних назв. Географічна довідка: Івано-Франківська область. 

Дод. карта: Івано-Франківська міська рада. — 1 : 75 000. 

69. Карпати. Косівський район / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 

ред. О. П. Гомайонов]. — 1 : 50 000, в 1 см 500 м. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. —  

1 к. : кольор., текст, іл., портр., покажч. ; 77х96 см, склад. 23х12 см. — (Туристські 

маршрути). — Частина тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 4 000 пр. — 

ISBN 978-966-475-273-9. — [2008-242 К] 

Туристичні маршрути. Об'єкти обслуговування туристів. Автомобільні шляхи, 

лісові дороги, залізничні станції. Рослинність, відмітки висот над рівнем моря, урізи во-

ди. Історичні довідки, визначні місця: Косівський район, національний природний парк 

"Гуцульщина", туристичні маршрути. Населені пункти, медичні заклади, відділення 

зв'язку, ресторани, кафе, автозаправні станції, гірськолижні траси. Урізи води, рослин-

ність. Аварійно-рятувальна служба. Назви орографічні, покажчик географічних назв. 

Довідка: Косівський район, Косів, Космач, Шешори, Яворів. Національний природний 

парк "Гуцульщина". Туристичні маршрути: Каменистий хребет — камінь Довбуша, на 

хребет Сокільський, до водяного млина, на гору Стіжки (Зіняків Верх), на гору Ми-

халків, на хребет Каменистий, екологічна стежина ГЕО "Едельвейс", від Пістинської 

церкви до Шешорських водоспадів, на гору Кливу, на гору Рокиту, на озеро Лебедин, від 

полонини Федицели до озера Лебедин, від гори Няджин до озера Лебедин, околицями 

Середнього Березова, на гору Тивунів Верх через гору Ружет, на гору Ріг, на гору 

Рокиту-Велику, на гору Ґреґіт, від Прута до Черемоша, на гору Терношора, річка 

Рибниця — хребет Сокільський, стежка "Дубина", на гору Писаний Камінь. 

Дод. схема [б. м-бу]: Українські Карпати. 

912.43(477.87) Закарпатська область 

70. Закарпатська область. Карта автошляхів : міжнародні, національні, регіональ-

ні, територіальні та місцеві автошляхи ; станції технічного обслуговування автомобілів ; 

плани міст ; пункти пропуску через державний кордон / [уклад. і підгот. до друку ДНВП 
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"Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км. — K. : ДНВП 

"Картографія", 2008. — 1 к. : кольор., текст, табл., покажч. ; 59х84 см, склад. 23x12 см. 

— (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — Двосторон. друк. — 

8 000 пр. — ISBN 978-966-475-189-3. — [2008-321 К] 

Шляхи сполучення: аеропорт, залізниці нормальної колії, вузькоколійні, тунелі, 

вокзали, станції, автошляхи України (Мукачеве, Ужгород) з розподілювальною смугою, 

з твердим (перехідним) покриттям, ґрунтові, польові, лісові, автовокзали, пости до-

рожньо-патрульної служби, автозаправні станції, автостоянки, кемпінги, мотелі, відстані 

по автошляхах у км. Населені пункти за типом поселення (міста, селища, села), за адмі-

ністративним значенням, лікарні, головпоштамти, готелі, кафе, ресторани, театри, музеї, 

церкви, собори, пам'ятники, цікаві об'єкти природи. Кордони та межі держав, областей, 

районів, заповідників і національних парків. Державні автомобільні інспекції. Позначки 

висот над рівнем моря. Гдрографія: урізи води над рівнем моря, річки з постійною 

течією, річки, що пересихають, озера, водосховища, меліоративні канали. Ґрунтово-рос-

линний покрив: болота, ліси, сади, виноградники. Таблиця відстаней по автошляхах між 

населеними пунктами Закарпатської області. Покажчик назв населених пунктів, перелік 

автошляхів загального користування Закарпатської області, назви пунктів пропуску 

через державний кордон. 

Дод. карти: Мукачеве. — 1 : 25 000 ; Ужгород. — 1 : 50 000. 

912.44 АТЛАСИ 

912.44(4/9) Країни та місцевості сучасного світу 

71. Економічна і соціальна географія світу. Атлас : 10—11-ті кл. / [уклад. і підгот. 

до друку ДНВП "Картографія" ; ред. В. В. Молочко]. — 1 : 150 000 000 [та ін.]. — К. : 

ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (52, [1] с., включ. обкл.) : кольор., карти, текст, іл. ; 

28х22 см. — ISBN 978-966-475-272-2. — [2008-347 К]. 

912.44(4) Європа 

912.44(41/49) Країни Європи 

72. Восточная Европа. Атлас автомобильных дорог / [сост. и подгот. к печати 

Киев. воен.-картогр. ф-кой ; гл. ред. И. Гиль]. — 1 : 1 000 000 [и др.]. — К. : КВКФ,  

2008. — 1 атл. (256 с.) : цв., карты, текст, табл., схемы, указ. ; 27х20 см. — 10 000 экз. — 

ISBN 978-966-497-056-0. — [2008-302 К] 

Содерж.: 3. Схема компоновки атласа по региональному делению ; 4. Схема рас-

положения в атласе страниц северного региона Украины ; 5-7. Украина. Беларусь. Рос-

сия ; 8-11. Украина. Беларусь ; 12-13. Украина. Россия ; 14-21. Украина ; 22-23. Украина. 

Россия ; 24. Киев ; 25. Чернигов ; 25. Житомир ; 26. Сумы ; 27. Схема расположения в 

атласе страниц западного региона Украины ; 28-29. Украина. Беларусь. Польша ; 30-31. 

Украина. Беларусь ; 32-33. Украина. Польша ; 34-35. Украина ; 36-37. Украина. Польша ; 

38-39. Украина ; 40-41. Украина. Румыния ; 42-43. Украина. Молдова. Румыния ;  

44. Украина. Польша. Словакия ; 45. Украина. Венгрия. Румыния. Словакия ; 46. Львов ; 

47. Тернополь ; 47. Ивано-Франковск ; 48. Ровно ; 48. Луцк ; 49. Ужгород ; 49. Чернов-

цы ; 50. Хмельницкий ; 51. Схема расположения в атласе страниц центрального региона 

Украины ; 52-55. Украина ; 56-57. Украина. Молдова. Румыния ; 58-59. Украина. 

Молдова ; 60-71. Украина ; 72. Черкассы ; 72. Кировоград ; 73. Винница ; 73. Полтава ; 

74. Днепропетровск ; 75. Схема расположения в атласе страниц южного региона Ук-

раины ; 76-77. Украина. Молдова ; 78-81. Украина ; 82-83. Украина. Молдова ; 84-87. Ук-
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раина ; 88-89. Украина. Молдова. Румыния ; 90-91. Украина ; 92-93. Украина. Россия ; 

94-96, 97. Украина ; 98. Одесса ; 98. Николаев ; 99. Херсон ; 99. Запорожье ; 100. Симфе-

рополь ; 101. Схема расположения в атласе страниц восточного региона Украины  

[б. м-ба] ; 102-05. Украина. Россия ; 106-07. Украина ; 108-15. Украина. Россия ; 116. Харь-

ков ; 117. Донецк ; 118. Луганск ; 128. Схема расположения страниц в атласе стран СНГ 

(Беларусь, Казахстан, Россия, Украина), Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и Кавказа 

(Азербайджан, Армения, Грузия) ; 130-31. Россия. Финляндия ; 132-33. Латвия. Россия. 

Финляндия. Эстония ; 134-35. Россия. Эстония ; 136-41. Россия ; 142. Латвия. Литва. 

Эстония ; 143. Латвия. Польша. Россия ; 144-45. Беларусь. Латвия. Литва. Россия. Эсто-

ния ; 146-47. Беларусь. Латвия. Россия ; 148-53. Россия ; 154-55. Беларусь. Латвия. Литва. 

Польша. Россия ; 156-57. Беларусь. Россия ; 158-63. Россия ; 164-65. Беларусь. Польша. 

Украина ; 166-67. Беларусь. Россия. Украина ; 168-69. Россия. Украина ; 170-73. Россия ; 

174-77. Россия. Украина ; 178-79. Казахстан. Россия ; 180-81. Россия. Украина ; 182-83. Ка-

захстан. Россия ; 184-85. Россия. Украина ; 186-87. Казахстан. Россия ; 188. Россия. Ук-

раина ; 190. Норвегия. Россия. Финляндия ; 191. Россия. Финляндия ; 192-93. Россия ; 

194-95. Россия. Финляндия ; 196-203. Россия ; 204-06, 207. Казахстан. Россия ;  

208-10. Грузия. Россия ; 211. Азербайджан. Иран. Россия ; 212-13. Азербайджан. Арме-

ния. Грузия. Иран. Россия. Турция ; 214-33. Украина ; 233. Азербайджан ; 233-34. Арме-

ния ; 234-36. Беларусь ; 236. Грузия, Иран, Казахстан ; 236-37. Латвия ; 237-38. Литва ; 

238. Норвегия, Польша ; 238-56. Россия ; 256. Турция, Финляндия, Эстония. 

912.44(477) Україна 

73. Дивосвіт. Атлас : 3—4-ті кл. / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 

ред. І. О. Європіна]. — 1 : 110 000 000 [та ін.]. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. —  

1 атл. (20, [1] с., включ. обкл., [2] арк. завдань) : кольор., карти, текст, іл. ; 28х22 см. — 

(Я і Україна. Природознавство). — ISBN 978-966-475-284-5. — [2008-278 К]. 

74. Економічна і соціальна географія України. Атлас : 9-й кл. / [уклад. і підгот. до 

друку ДНВП "Картографія" ; ред.: С. В. Капустенко, Н. О. Крижова]. — 1 : 24 000 000 

[та ін.]. — К. : ДНВП "Картографiя", 2008. — 1 атл. (32, [1] с. включ. обкл.) : кольор., кар-

ти, текст, іл., табл. ; 28х22 см. — 80 000 пр. — ISBN 978-966-475-245-6. — [2008-280 К]. 

75. Украина. Атлас автомобильных дорог / [сост. и подгот. к печати ГНПП "Кар-

тография" ; ред. И. В. Копылова]. — 1 : 1 000 000, в 1 см 10 км. — К. : ДНВП "Картогра-

фія", 2008. — 1 атл. (48 с.) : цв., карты, текст, схема ; 23х16 см. — (Автошляхи України). 

— Часть текста парал.: рус., англ. — Загл. сер. укр. — 20 000 экз. — ISBN 978-966-475-

157-2. — [2008-272 К] 

Содерж.: [1]. Схема размещения страниц карты автомобильных дорог ; 3-40. Ук-

раина : (карта автомоб. дорог). — 1 : 1 000 000, 1 см = 10 км ; 41. Окрестности городов : 

(схема размещения страниц) ; Окрестности городов. — 1 см = 2 км ; 42-43. Киев ; 44-45. 

Днепропетровск ; 46-47. Донецк ; 48. Харьков. 

76. Украина. Атлас автомобильных дорог / [сост. Лелица А. Н.]. — 1 : 1 500 000, в 

1 см 15 км. — К. : Витязь-Л, 2008. — 1 атл. (156, [1] с.) : цв., карты, текст, ил., табл., 

схемы, указ. ; 27х20 см. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-2158-02-1. — [2008-287 К] 

Содерж.: 3. Схема компоновки атласа по региональному делению ; 4. Схема распо-

ложения в атласе страниц северного региона Украины ; 5. Черниговская область ;  

6-7. Сумская, Черниговская области ; 8-9. Житомирская, Киевская, Ровенская области ; 

10-11. Киевская, Черниговская области ; 12-13. Сумская, Черниговская области ; 14-15. Вин-

ницкая, Житомирская, Киевская, Ровенская, Хмельницкая области ; 16-17. Житомирская, 

Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская области ; 18-19. Киевская, Полтавская, 
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Сумская, Черкасская, Черниговская области ; 20-21. Винницкая, Житомирская, Киевская, 

Кировоградская, Черкасская области ; 22. Сумская область ; 23. Полтавская, Сумская, 

Харьковская области ; 24. Киев ; 25. Чернигов ; 25. Житомир ; 26. Сумы ; 27. Схема 

расположения в атласе страниц западного региона Украины ; 28-29. Волынская область ; 

30-31. Волынская, Житомирская, Ровенская области ; 32-33. Волынская, Львовская, Ро-

венская, Тернопольская области ; 34-35. Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенс-

кая, Тернопольская, Хмельницкая области ; 36-37. Закарпатская, Ивано-Франковская, 

Львовская, Тернопольская области ; 38-39. Винницкая, Житомирская, Ивано-Фран-

ковская, Тернопольская, Хмельницкая области ; 40-41. Закарпатская, Ивано-Франковс-

кая, Львовская, Черновицкая области. Румыния ; 42-43. Винницкая, Ивано-Франковская, 

Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области ; 44. Закарпатская, Львовская 

области ; 45. Закарпатская область ; 46. Львов ; 47. Тернополь ; 47. Ивано-Франковск ; 

48. Ровно ; 48. Луцк ; 49. Ужгород ; 49. Черновцы ; 50. Хмельницкий ; 51. Схема распо-

ложения в атласе страниц центрального региона Украины ; 52-53. Винницкая, Жито-

мирская, Хмельницкая области ; 54-55. Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская 

области ; 56-57. Винницкая, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая области ; 58-59. Вин-

ницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Черкасская области ; 60-61. Киевская, 

Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области ; 62-63. Днепропетровская, Ки-

ровоградская, Полтавская, Черкасская области ; 64-65. Днепропетровская, Кировоградс-

кая, Николаевская, Херсонская области ; 66. Полтавская, Сумская, Харьковская области ; 

67. Днепропетровская, Полтавская, Харьковская области ; 68. Днепропетровская, Запо-

рожская, Херсонская области ; 69. Днепропетровская, Полтавская, Харьковская области ; 

70. Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области ; 71. Днепропетровская, До-

нецкая, Запорожская, Харьковская области ; 72. Черкассы ; 72. Кировоград ; 73. Вин-

ница ; 73. Полтава ; 74. Днепропетровск ; 75. Схема расположения в атласе страниц 

южного региона Украины ; 76-77. Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская 

области ; 78-79. Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская области ; 

80-81. Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области ; 82-83. Одесская, Нико-

лаевская области ; 84-85. Николаевская, Одесская, Херсонская области ; 86-87. Авто-

номная Республика Крым, Запорожская, Херсонская области ; 88-89. Одесская область ; 

90-91. Автономная Республика Крым, Херсонская область ; 92-95. Автономная Респуб-

лика Крым ; 96-97. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области ; 98. Одесса ;  

98. Николаев ; 99. Херсон ; 99. Запорожье ; 100. Симферополь ; 101. Схема расположе-

ния в атласе страниц восточного региона Украины ; 102-03. Полтавская, Сумская, Харь-

ковская области ; 104-05. Луганская, Харьковская области ; 106-07. Днепропетровская, 

Донецкая, Полтавская, Харьковская области ; 108-09. Донецкая, Луганская, Харьковская 

области ; 110-11. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская области ;  

112-15. ; Донецкая, Запорожская области ; 116. Харьков ; 117. Донецк ; 118. Луганск. 

77. Украина. Атлас автомобильных дорог / [сост. Лелица А. Н.]. — 1 : 1 500 000, в 

1 см 15 км. — К. : Витязь-Л, 2008. — 1 атл. (53 с.) : цв., карты, текст, ил., табл., указ. ; 

21х14 см. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-2158-01-4. — [2008-268 К] 

Содерж.: 3. Схема расположения страниц ; 4-23. Карта автомобильных дорог Ук-

раины ; 24. Киевская ; 25. Черниговская, Житомирская ; 26. Сумская, Хмельницкая ;  

27. Львовская ; 28. Ивано-Франковская, Тернопольская ; 29. Ровенская, Волынская ;  

30. Закарпатская, Черновицкая ; 31. Днепропетровская ; 32. Кировоградская, Черкас-

ская ; 33. Полтавская, Винницкая ; 34. Автономная Республика Крым ; 35. Николаевская, 

Одесская ; 36. Херсонская, Запорожская ; 37. Харьковская ; 38. Донецкая ; 39. Луганс-

кая ; 40. Таблица расстояний между городами Украины ; 41-53. Перечень населенных 

пунктов. 
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78. Украина. Атлас автомобильных дорог. 55 планов городов / [сост. и подгот. к 
печати ГНПП "Картография" ; ред.: О. П. Гомайонов, И. В. Копылова]. — 1 : 500 000. — 
К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (200 с.) : цв., карты, текст, табл., схемы, указ. ; 
23х16 см. — (Автошляхи України). — Часть текста парал.: рус., англ. — 15 000 экз. — 
ISBN 978-966-475-294-4. — [2008-274 К] 

Содерж.: 4-5. Схема размещения страниц карты автомобильных дорог Украины ; 
10-124. Карта автомобильных дорог Украины. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; 126-27. Киев. 
— 1 см = 1 000 м ; 128-29. Днепропетровск. — 1,6 см = 1 040 м ; 130-31. Донецк. — 
1,15 см = 660 м ; 132-33. Одесса. — 1 см = 850 м ; 134-35. Харьков. — 1,2 см = 1 000 м ; 
136. Севастополь. — 1,8 см = 2 000 м ; 136. Симферополь. — 1,6 см = 1 000 м ;  
137. Алушта. — 0,9 см = 240 м ; 137. Алчевск. — 1,2 см = 600 м ; 138. Бердянск. — 1 см = 
760 м ; 138. Белая Церковь. — 1,4 см = 750 м ; 139. Белгород-Днестровский. — 3 см =  
1 200 м ; 139. Бровары. — 1 см = 500 м ; 140. Винница. — 1 см = 720 м ; 140. Горловка. 
— 1,4 см = 2 000 м ; 141. Днепродзержинск. — 2 см = 1 680 м ; 141. Евпатория. — 
1,3 см = 500 м ; 142. Житомир. — 1,15 см = 840 м ; 142. Запорожье. — 0,9 см = 1 500 м ;  
143. Ивано-Франковск. — 2 см = 1 000 м ; 143. Ильичевск. — 1,55 см = 400 м ; 144. Каме-
нец-Подольский. — 2,15 см = 900 м ; 144. Канев. — 0,9 см = 600 м ; 145. Керчь. — 1,2 см = 
1 600 м ; 145. Кировоград. — 1,4 см = 1 200 м ; 146. Краматорск. — 1,6 см = 1 000 м ; 
146. Кременчуг : (центральная часть). — 1,2 см = 700 м ; 147. Кривой Рог : (центральная 
часть). — 1,6 см = 2 000 м ; 147. Луганск. — 1,45 см = 1 500 м ; 148. Луцк. — 1,2 см =  
900 м ; 148. Львов. — 1 см = 1 000 м ; 149. Макеевка. — 1,2 см = 1 500 м ; 149. Ма-
риуполь. — 1,2 см = 1 500 м ; 150. Мелитополь. — 1,75 см = 1 020 м ; 150. Мукачево. — 
1 см = 500 м ; 151. Николаев. — 1,2 см = 1 500 м ; 151. Никополь. — 1,25 см = 1 080 м ; 
152. Переяслав-Хмельницкий. — 1,9 см = 1 000 м ; 152. Полтава. — 1 см = 680 м ;  
153. Ровно. — 1,05 см = 640 м ; 153. Славянск. — 1,45 см = 1 200 м ; 154. Судак. — 
1,15 см = 320 м ; 154. Сумы. — 0,9 см = 680 м ; 155. Тернополь. — 1,3 см = 765 м ;  
155. Трускавец. — 1,5 см = 750 м ; 156. Ужгород. — 1 см = 500 м ; 156. Умань. — 0,9 см = 
480 м ; 157. Феодосия. — 1,15 см = 400 м ; 157. Херсон. — 1 см = 720 м ; 158. Хмель-
ницкий. — 1,7 см = 1 440 м ; 158. Хотин. — 1,15 см = 400 м ; 159. Черкассы. — 1,1 см = 
900 м. ; 159. Чернигов. — 1,2 см = 900 м ; 160. Черновцы. — 1,2 см = 1 000 м ; 160. Ялта. 
— 1 см = 500 м. 

79. Україна. Атлас автомобільних доріг. 55 планів міст / [уклад. і підгот. до друку 
ДНВП "Картографія" ; ред.: О. П. Гомайонов, І. В. Копилова]. — 1 : 500 000. — К. : 
ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (200 с.) : кольор., карти, текст, табл., схеми, 
покажч. ; 23х16 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — 
20 000 пр. — ISBN 978-966-8884-55-9. — [2008-301 К] 

Зміст: 4-5. Схема розміщення сторінок карти автомобільних шляхів України ;  
6-7. Таблиця відстаней між містами ; 8. Шляхи сполучення ; 10-124. Карта автомобіль-
них шляхів України ; 126-27. Київ ; 128-29. Дніпропетровськ ; 130-31. Донецьк ;  
132-33. Одеса ; 134-35. Харків ; 136. Севастополь ; 136. Сімферополь ; 137. Алушта ;  
137. Алчевськ ; 138. Бердянськ ; 138. Біла Церква ; 139. Білгород-Дністровський ;  
139. Бровари ; 140. Вінниця ; 140. Горлівка ; 141. Дніпродзержинськ ; 141. Євпаторія ; 
142. Житомир ; 142. Запоріжжя ; 143. Івано-Франківськ ; 143. Іллічівськ ; 144. Кам'янець-
Подільський ; 144. Канів ; 145. Керч ; 145. Кіровоград ; 146. Краматорськ ; 146. Кре-
менчук (центральна частина) ; 147. Кривий Ріг (центральна частина) ; 147. Луганськ ; 
148. Луцьк ; 148. Львів ; 149. Макіївка ; 149. Маріуполь ; 150. Мелітополь ; 150. Мико-
лаїв ; 151. Мукачеве ; 151. Нікополь ; 152. Переяслав-Хмельницький ; 152. Полтава ;  
153. Рівне ; 153. Слов'янськ ; 154. Судак ; 154. Суми ; 155. Тернопіль ; 155. Трускавець ; 
156. Ужгород ; 156. Умань ; 157. Феодосія ; 157. Херсон ; 158. Хмельницький ; 158. Хо-
тин ; 159. Черкаси ; 159. Чернівці ; 160. Чернігів ; 160. Ялта ; 161-200. Покажчик назв на-
селених пунктів. 
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80. Україна. Атлас автомобільних шляхів. 55 планів міст / [уклад. і підгот. до 

друку ДНВП "Картографія" ; ред.: О. П. Гомайонов, І. В. Копилова]. — 1 : 500 000. — 

К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (200 с.) : кольор., карти, текст, табл., схеми, 

покажч. ; 23х16 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — 

8 000 пр. — ISBN 978-966-475-221-0. — [2008-275 К] 

Зміст: 4-5. Схема розміщення сторінок карти автомобільних шляхів України ;  

10-124. Карта автомобільних шляхів України. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; 126-27. Київ. — 

1 см = 1 000 м ; 128-29. Дніпропетровськ. — 1,6 см = 1 040 м ; 130-31. Донецьк. — 

1,15 см = 660 м ; 132-33. Одеса. — 1 см = 850 м ; 134-35. Харків. — 1,2 см = 1 000 м ;  

136. Севастополь. — 1,8 см = 2 000 м ; 136. Сімферополь. — 1,6 см = 1 000 м ;  

137. Алушта. — 0,9 см = 240 м ; 137. Алчевськ. — 1,2 см = 600 м ; 138. Бердянськ. — 

1 см = 760 м ; 138. Біла Церква. — 1,4 см = 750 м ; 139. Білгород-Дністровський. — 3 см =  

1 200 м ; 139. Бровари. — 1 см = 500 м ; 140. Вінниця. — 1 см = 720 м ; 140. Горлівка. — 

1,4 см = 2 000 м ; 141. Дніпродзержинськ. — 2 см = 1 680 м ; 141. Євпаторія. — 1,3 см = 

500 м ; 142. Житомир. — 1,15 см = 840 м ; 142. Запоріжжя. — 0,9 см = 1 500 м ;  

143. Івано-Франківськ. — 2 см = 1 000 м ; 143. Іллічівськ. — 1,55 см = 400 м ; 144. Ка-

м'янець-Подільський. — 2,15 см = 900 м ; 144. Канів. — 0,9 см = 600 м ; 145. Керч. — 

1,2 см = 1 600 м ; 145. Кіровоград. — 1,4 см = 1 200 м ; 146. Краматорськ. — 1,6 см = 

1 000 м ; 146. Кременчук (центральная часть). — 1,2 см = 700 м ; 147. Кривий Ріг 

(центральна частина). — 1,6 см = 2 000 м ; 147. Луганськ. — 1,45 см = 1 500 м ;  

148. Луцьк. — 1,2 см = 900 м ; 148. Львів. — 1 см = 1 000 м ; 149. Макіївка. — 1,2 см =  

1 500 м ; 149. Маріуполь. — 1,2 см = 1 500 м ; 150. Мелітополь. — 1,75 см = 1 020 м ; 

150. Миколаїв. — 1,2 см = 1 500 м ; 151. Мукачеве. — 1 см = 500 м ; 151. Нікополь. — 

1,25 см = 1 080 м ; 152. Переяслав-Хмельницький. — 1,9 см = 1 000 м ; 152. Полтава. — 

1 см = 680 м ; 153. Рівне. — 1,05 см = 640 м ; 153. Слов'янськ. — 1,45 см = 1 200 м ;  

154. Судак. — 1,15 см = 320 м ; 154. Суми. — 0,9 см = 680 м ; 155. Тернопіль. — 1,3 см = 

765 м ; 155. Трускавець. — 1,5 см = 750 м ; 156. Ужгород. — 1 см = 500 м ; 156. Умань. 

— 0,9 см = 480 м ; 157. Феодосія. — 1,15 см = 400 м ; 157. Херсон. — 1 см = 720 м ;  

158. Хмельницький. — 1,7 см = 1 440 м ; 158. Хотин. — 1,15 см = 400 м ; 159. Черкаси. 

— 1,1 см = 900 м ; 159. Чернівці. — 1,2 см = 1 000 м ; 160. Чернігів. — 1,2 см = 900 м ; 

160. Ялта. — 1 см = 500 м. 

81. Україна. Атлас автомобільних шляхів. 55 планів міст / [уклад. і підгот. до 

друку ДНВП "Картографія" ; ред.: О. П. Гомайонов, І. В. Копилова]. — 1 : 500 000. — 

К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (200 с.) : кольор., карти, текст, табл., схеми, 

покажч. ; 23х16 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — 

7 000 пр. — ISBN 978-966-475-222-7 (у паліт.). — [2008-273 К] 

Зміст: 4-5. Схема розміщення сторінок карти автомобільних шляхів України ;  

10-124. Карта автомобільних шляхів України. — 1 : 500 000, в 1 см 5 км ; Плани міст: 

126-27. Київ. — 1 см = 1 000 м ; 128-29. Дніпропетровськ. — 1,6 см = 1 040 м ; 130-31. До-

нецьк. — 1,15 см = 660 м ; 132-33. Одеса. — 1 см = 850 м ; 134-35. Харків. — 1,2 см = 

1 000 м ; 136. Севастополь. — 1,8 см = 2 000 м ; 136. Сімферополь. — 1,6 см = 1 000 м ; 

137. Алушта. — 0,9 см = 240 м ; 137. Алчевськ. — 1,2 см = 600 м ; 138. Бердянськ. — 

1 см = 760 м ; 138. Біла Церква. — 1,4 см = 750 м ; 139. Білгород-Дністровський. — 3 см =  

1 200 м ; 139. Бровари. — 1 см = 500 м ; 140. Вінниця. — 1 см = 720 м ; 140. Горлівка. — 

1,4 см = 2 000 м ; 141. Дніпродзержинськ. — 2 см = 1 680 м ; 141. Євпаторія. — 1,3 см = 

500 м ; 142. Житомир. — 1,15 см = 840 м ; 142. Запоріжжя. — 0,9 см = 1 500 м ;  

143. Івано-Франківськ. — 2 см = 1 000 м ; 143. Іллічівськ. — 1,55 см = 400 м ;  

144. Кам'янець-Подільський. — 2,15 см = 900 м ; 144. Канів. — 0,9 см = 600 м ;  

145. Керч. — 1,2 см = 1 600 м ; 145. Кіровоград. — 1,4 см = 1 200 м ; 146. Краматорськ. 
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— 1,6 см = 1 000 м ; 146. Кременчук (центральна частина). — 1,2 см = 700 м ; 147. Кривий 

Ріг (центральна частина). — 1,6 см = 2 000 м ; 147. Луганськ. — 1,45 см = 1 500 м ;  

148. Луцьк. — 1,2 см = 900 м ; 148. Львів. — 1 см = 1 000 м ; 149. Макіївка. — 1,2 см =  

1 500 м ; 149. Маріуполь. — 1,2 см = 1 500 м ; 150. Мелітополь. — 1,75 см = 1 020 м ; 

150. Миколаїв. — 1,2 см = 1 500 м ; 151. Мукачеве. — 1 см = 500 м ; 151. Нікополь. — 

1,25 см = 1 080 м ; 152. Переяслав-Хмельницький. — 1,9 см = 1 000 м ; 152. Полтава. — 

1 см = 680 м ; 153. Рівне. — 1,05 см = 640 м ; 153. Слов'янськ. — 1,45 см = 1 200 м ;  

154. Судак. — 1,15 см = 320 м ; 154. Суми. — 0,9 см = 680 м ; 155. Тернопіль. — 1,3 см = 

765 м ; 155. Трускавець. — 1,5 см = 750 м ; 156. Ужгород. — 1 см = 500 м ; 156. Умань. 

— 0,9 см = 480 м ; 157. Феодосія. — 1,15 см = 400 м ; 157. Херсон. — 1 см = 720 м ;  

158. Хмельницький. — 1,7 см = 1 440 м ; 158. Хотин. — 1,15 см = 400 м ; 159. Черкаси. 

— 1,1 см = 900 м ; 159. Чернівці. — 1,2 см = 1 000 м ; 160. Чернігів. — 1,2 см = 900 м ; 

160. Ялта. — 1 см = 500 м. 

82. Україна. Атлас автошляхів / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 

ред.: В. Вдовенко, О. Гомайонов]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км. — К. : ДНВП "Картогра-

фія", 2008. — 1 атл. (406 с.) : кольор., карти, текст, іл., табл., схеми, покажч. ; 29х21 см. 

— (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — 6 000 пр. — ISBN 978-

966-475-071-1 (у паліт.). — [2008-290 К] 

Зміст: 2-3. Схема розміщення сторінок карти автомобільних шляхів "Україна". — 

1 : 3 500 000 ; 4. Таблиця відстаней по автомобільних дорогах між населеними 

пунктами ; 5. Шляхи сполучення ; 6-275. Карта автомобільних шляхів "Україна". —  

1 : 250 000, в 1 см 2,5 км, 4 см = 10,0 км ; 276. Номери сторінок з планами міст ;  

278-79. Київ. — 1 : 75 000 ; 280. Чернігів. — 1 : 40 000 ; 281. Суми. — 1 : 40 000 ;  

282. Полтава. — 1 : 40 000 ; 283. Черкаси. — 1 : 40 000 ; 284-85. Житомир. — 1 : 30 000 ; 

286-87. Вінниця. — 1 : 30 000 ; 288-89. Дніпропетровськ. — 1 : 60 000 ; 290. Кіровоград. 

— 1 : 50 000 ; 291. Біла Церква. — 1 : 50 000 ; 291. Бориспіль. — 1 : 40 000 ; 292. Бро-

вари. — 1 : 40 000 ; 292. Васильків. — 1 : 50 000 ; 292. Вишгород. — 1 : 30 000 ; 293. Пе-

реяслав-Хмельницький. — 1 : 30 000 ; 294. Ірпінь. — 1 : 25 000 ; 294. Фастів. —  

1 : 40 000 ; 295. Ніжин. — 1 : 50 000 ; 295. Лубни. — 1 : 50 000 ; 295. Миргород. —  

1 : 40 000 ; 296. Кременчук. — 1 : 40 000 ; 297. Канів. — 1 : 50 000 ; 297. Чигирин. —  

1 : 40 000 ; 297. Умань. — 1 : 40 000 ; 298. Бердичів. — 1 : 50 000 ; 298. Коростень. —  

1 : 50 000 ; 299. Дніпродзержинськ. — 1 : 50 000 ; 299. Нікополь. — 1 : 50 000 ;  

300. Кривий Ріг. — 1 : 75 000 ; 302. Луцьк. — 1 : 30 000 ; 303. Рівне. — 1 : 30 000 ;  

304-05. Львів. — 1 : 40 000 ; 306. Тернопіль. — 1 : 30 000 ; 307. Хмельницький. —  

1 : 40 000 ; 308. Івано-Франківськ. — 1 : 30 000 ; 309. Ужгород. — 1 : 30 000 ; 310. Чер-

нівці. — 1 : 40 000 ; 311. Дрогобич. — 1 : 20 000 ; 311. Моршин. — 1 : 20 000 ;  

311. Стрий. — 1 : 30 000 ; 312. Трускавець. — 1 : 20 000 ; 312. Кам'янець-Подільський. — 

1 : 30 000 ; 313. Мукачеве. — 1 : 30 000 ; 313. Коломия. — 1 : 30 000 ; 313. Хотин. —  

1 : 30 000 ; 314-15. Харків. — 1 : 50 000 ; 316-17. Донецьк. — 1 : 50 000 ; 318-19. Лу-

ганськ. — 1 : 50 000 ; 320-21. Горлівка. — 1 : 50 000 ; 322. Єнакієве. — 1 : 30 000 ;  

323. Краматорськ. — 1 : 40 000 ; 324-25. Макіївка. — 1 : 50 000 ; 326-27. Маріуполь. — 

1 : 50 000 ; 328. Слов'янськ. — 1 : 40 000 ; 329. Алчевськ. — 1 : 30 000 ; 330-31. Запо-

ріжжя. — 1 : 60 000 ; 332-33. Миколаїв. — 1 : 60 000 ; 334-35. Одеса. — 1 : 60 000 ;  

336-37. Севастополь. — 1 : 50 000 ; 338. Сімферополь. — 1 : 50 000 ; 339. Херсон. —  

1 : 50 000 ; 340. Бердянськ. — 1 : 50 000 ; 340. Білгород-Дністровський. — 1 : 40 000 ; 

341. Мелітополь. — 1 : 40 000 ; 342. Алушта. — 1 : 40 000 ; 342. Євпаторія. — 1 : 40 000 ; 

343. Керч. — 1 : 50 000 ; 343. Судак. — 1 : 40 000 ; 344. Феодосія. — 1 : 40 000 ;  

344. Ялта. — 1 : 40 000. 
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83. Україна. Атлас автошляхів / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 

ред.: В. Вдовенко, О. Гомайонов]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км. — К. : ДНВП "Карто-

графія", 2008. — 1 атл. (406 с.) : кольор., карти, текст, іл., табл., схеми, покажч. ; 

29х21 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., англ. — 6 000 пр. — 

ISBN 978-966-475-176-3. — [2008-289 К] 

Зміст: 2-3. Схема розміщення сторінок карти автомобільних шляхів (Україна). — 

1 : 3 500 000 ; 6-275. Карта автомобільних шляхів (Україна). — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; 

276. Номери сторінок з планами міст ; 278-79. Київ. — 1 : 75 000 ; 280. Чернігів. —  

1 : 40 000 ; 281. Суми. — 1 : 40 000 ; 282. Полтава. — 1 : 40 000 ; 283. Черкаси. —  

1 : 40 000 ; 284-85. Житомир. — 1 : 30 000 ; 286-87. Вінниця. — 1 : 30 000 ; 288-89. Дніпро-

петровськ. — 1 : 60 000 ; 290. Кіровоград. — 1 : 50 000 ; 291. Біла Церква. — 1 : 50 000 ; 

291. Бориспіль. — 1 : 40 000 ; 292. Бровари. — 1 : 40 000 ; 292. Васильків. — 1 : 50 000 ; 

292. Вишгород. — 1 : 30 000 ; 293. Переяслав-Хмельницький. — 1 : 30 000 ; 294. Ірпінь. 

— 1 : 25 000 ; 294. Фастів. — 1 : 40 000 ; 295. Ніжин. — 1 : 50 000 ; 295. Лубни. —  

1 : 50 000 ; 295. Миргород. — 1 : 40 000 ; 296. Кременчук. — 1 : 40 000 ; 297. Канів. —  

1 : 50 000 ; 297. Чигирин. — 1 : 40 000 ; 297. Умань. — 1 : 40 000 ; 298. Бердичів. —  

1 : 50 000 ; 298. Коростень. — 1 : 50 000 ; 299. Дніпродзержинськ. — 1 : 50 000 ;  

299. Нікополь. — 1 : 50 000 ; 300. Кривий Ріг. — 1 : 75 000 ; 302. Луцьк. — 1 : 30 000 ; 

303. Рівне. — 1 : 30 000 ; 304-05. Львів. — 1 : 40 000 ; 306. Тернопіль. — 1 : 30 000 ;  

307. Хмельницький. — 1 : 40 000 ; 308. Івано-Франківськ. — 1 : 30 000 ; 309. Ужгород. — 

1 : 30 000 ; 310. Чернівці. — 1 : 40 000 ; 311. Дрогобич. — 1 : 20 000 ; 311. Моршин. —  

1 : 20 000 ; 311. Стрий. — 1 : 30 000 ; 312. Трускавець. — 1 : 20 000 ; 312. Кам'янець-

Подільський. — 1 : 30 000 ; 313. Мукачеве. — 1 : 30 000 ; 313. Коломия. — 1 : 30 000 ; 

313. Хотин. — 1 : 30 000 ; 314-15. Харків. — 1 : 50 000 ; 316-17. Донецьк. — 1 : 50 000 ; 

318-19. Луганськ. — 1 : 50 000 ; 320-21. Горлівка. — 1 : 50 000 ; 322. Єнакієве. —  

1 : 30 000 ; 323. Краматорськ. — 1 : 40 000 ; 324-25. Макіївка. — 1 : 50 000 ;  

326-27. Маріуполь. — 1 : 50 000 ; 328. Слов'янськ. — 1 : 40 000 ; 329. Алчевськ. —  

1 : 30 000 ; 330-31. Запоріжжя. — 1 : 60 000 ; 332-33. Миколаїв. — 1 : 60 000 ;  

334-35. Одеса. — 1 : 60 000 ; 336-37. Севастополь. — 1 : 50 000 ; 338. Сімферополь. —  

1 : 50 000 ; 339. Херсон. — 1 : 50 000 ; 340. Бердянськ. — 1 : 50 000 ; 340. Білгород-

Дністровський. — 1 : 40 000 ; 341. Мелітополь. — 1 : 40 000 ; 342. Алушта. — 1 : 40 000 ; 

342. Євпаторія. — 1 : 40 000 ; 343. Керч. — 1 : 50 000 ; 343. Судак. — 1 : 40 000 ;  

344. Феодосія. — 1 : 40 000 ; 344. Ялта. — 1 : 40 000. 

84. Україна. Атлас залізниць / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; 

ред.: І. В. Копилова, О. В. Хільчевська]. — 1 : 750 000. — К. : ДНВП "Картографія", 

2008. — 1 атл. (80 с.) : кольор., карти, текст, табл., схеми, покажч. ; 23х16 см. — 4 000 пр. 

— ISBN 978-966-475-082-7. — [2008-271 К] 

Зміст: 4-5. Схема розміщення сторінок карти залізниць України ; 9-56. Карта за-

лізниць України. — 1 : 750 000 ; 57. Схема розміщення основних транспортних вузлів за-

лізниць України ; 58-59. Київ (Південно-Західна залізниця). — 1 : 200 000 ; 60-61. Дніпро-

петровськ (Придніпровська залізниця). — 1 : 200 000 ; 62-63. Донецьк (Донецька заліз-

ниця). — 1 : 200 000 ; 64. Одеса (Одеська залізниця). — 1 : 200 000 ; 65. Харків (Південна 

залізниця). — 1 : 250 000 ; 66. Дебальцеве (Донецька залізниця). — 1 : 200 000 ; 66. Запо-

ріжжя (Придніпровська залізниця). — 1 : 200 000 ; 67. Кременчук (Південна залізниця). 

— 1 : 200 000 ; 67. Кривий Ріг (Придніпровська залізниця). — 1 : 200 000 ; 68. Львів 

(Львівська залізниця). — 1 : 200 000 ; 68. Полтава (Південна залізниця). — 1 : 200 000. 
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85. Фізична географія України. Атлас : 8-й кл. / [уклад. і підгот. до друку ДНВП 

"Картографія" ; ред.: С. В. Капустенко, Н. О. Крижова]. — 1 : 24 000 000 [та ін.]. — К. : 

ДНВП "Картографiя", 2008. — 1 атл. (32, [1] с., включ. обкл.). : кольор., карти, текст, іл., 

табл. ; 28х22 см. — 100 000 пр. — ISBN 978-966-475-244-9. — [2008-279 К] 

912.44(477-25) Київ 

86. Київ. Атлас автомобільних шляхів : вип. 3 / [підгот. до друку ЗАТ "Ін-т 
передових технологій" ; відп. ред. С. П. Сидоренко]. — 1 : 12 500, центр 1 : 7 000, око-
лиці 1 : 100 000. — К. : Ін-т передових технологій, 2008. — 1 атл. (100 с.) : кольор., кар-
ти, текст, табл., схеми, покажч. ; 29х20 см. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-455-055-7. — 
[2008-304 К] 

Зміст: 2-3. Схема розміщення сторінок карти Києва ; 5-71. Карта Києва. — 1 : 12 500 ; 
73. Схема розміщення сторінок карти центру Києва ; 74-81. Центр Києва. — 1 : 7 000 ; 
89. Ірпінь ; 90. Вишневе ; 91. Схема розміщення сторінок карти ; 92-99. Околиці Києва. 
— 1 : 100 000. 

912.44(477.4) Правобережна Україна. Центральна Україна 

912.44(477.44) Вінницька область 

87. Вінниця до кожного будинку. Атлас / [підгот. до друку ЗАТ "Ін-т передових 

технологій" ; відп. ред. С. Сидоренко]. — 1 : 8 000, центр 1 : 4 000. — К. : Ін-т передових 

технологій, 2008. — 1 атл. (56 с.) : кольор., карти, текст, табл., схеми, покажч. ; 29х20 см. 

— 5 000 пр. — ISBN 978-966-455-056-4. — [2008-303 К] 

Зміст: 4-5. Схема розміщення сторінок карти Вінниці ; 6-39. Карта Вінниці. —  

1 : 8 000 ; 40. Схема розміщення сторінок космофотокарти центру Вінниці ; 41-44. Кос-

мофотокарта центру Вінниці. — 1 : 4 000 ; 45. Схема трамвайних і тролейбусних марш-

рутів ; 46-47. Схема автобусних маршрутів ; 48-49. Схема маршрутів маршрутних таксі ; 

52-53. Вінницька область / Ін-т передових технологій ; О. В. Барладін. — 1 : 830 000. 

912.44(477.6) Донецький басейн 

912.44(477.62) Донецька область 

88. Макеевка. Атлас : 1787 улиц ; окрестности города ; обновленная сеть улиц ; 

достопримечательности города ; алфавитный перечень улиц / [сост. и подгот. к печати 

ГНПП "Картография" ; ред. Г. М. Кошевая]. — 1 : 12 000, в 1 см 120 м. — К. : ГНПП 

"Картография", 2008. — 1 атл. (64 с.) : цв., карты, текст, портр., указ. ; 23х16 см. — (Мiс-

та України). — Загл. сер. укр. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-475-073-5. — [2008-269 К] 

Содерж.: [4-5]. Окрестности Макеевки. — 1 : 250 000 ; [8-9]. Схема расположения 

страниц атласа; [10-53]. Макеевка. 

89. Твой Краматорск. Атлас города / [сост. и подгот. к печати ГНПП "Карто-

графия" ; [ред. Г. М. Кошевая]. — 1 : 10 000, центр. часть 1 : 5 000. — К. : ГНПП "Карто-

графия", 2008. — 1 атл. (50, 14а с.) : цв., карты, текст, указ. ; 23х16 см. — 2 000 экз. — 

ISBN 978-966-475-298-2. — [2008-270 К] 

Содерж.: 6-7. Схема размещения страниц атласа ; 10-13. Краматорск : центр. 

часть ; 14-46. Краматорск : план города. 

912.44(477.63/.65) Нижньодніпровський район 

912.44(477.64) Запорізька область 

90. Запоріжжя до кожного будинку. Атлас / [уклад. і підгот. до друку ДНВП 

"Картографія" ; ред.: О. В. Онищак, Г. М. Кошова]. — 1 : 19 000, центр 1 : 9 500. — К. : 
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ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (96 с.) : кольор., карти, текст, іл., схеми, покажч. ; 

19х11 см. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-286-9. — [2008-267 К] 

Зміст: [2-3]. Схема розміщення сторінок плану міста ; [6-63]. Запоріжжя ; [64-73]. 

Запоріжжя : (центр. частина) ; [74-79]. Тематичний покажчик. 

912.44(477.7) Південний економічний район. Причорномор'я.  

Приазов'я. Південна Україна 

912.44(477.74) Одеська область 

91. Одесса с каждым домом. Атлас / [сост. и подгот. к печати ГНПП "Карто-

графия" ; ред.: Е. В. Вакуленко, В. А. Прокопьева]. — 1 : 20 000, центр 1 : 10 000. — К. : 

ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (64 с.) : цв., карты, текст, ил., схемы, указ. ; 

9х11 см. — 6 000 экз. — ISBN 978-966-475-261-6. — [2008-317 К] 

Содерж.: 1-45. Одесса (план города) ; 42. Большой Фонтан (Киевский район) : 

план ; 46. Схема расположения страниц плана центральной части города ; 47-57. План 

центральной части города. — 1 : 20 000 ; 58-64. Указатель улиц. 

912.44(477.75) Автономна Республіка Крим 

92. Атлас по горному Крыму. — 1 : 50 000. — Изд. 2-е, доп. — Симферополь : 

Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 атл. (79 с.) : цв., карты, текст, ил., 

схема ; 24х17 см. — ISBN 978-966-1505-08-6. — [2008-343 К] 

Содерж.: 2-3. Горный Крым на карте полуострова : схема расположения страниц ; 

4-79. Карты. 

93. Крым для путешествий. Авто-туристский атлас. Фотоальбом интересных 

объектов. — Симферополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 атл.  

(64 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 21х15 см. — ISBN 978-966-1505-00-0. — [2008-334 К] 

Содерж.: Регион : 4-5. Западный ; 6-7. Юго-западный ; 8-10. Южный ; 11. Юго-вос-

точный ; 12. Восточный ; 13. Список интересных объектов (на карте) ; 14-15. Обзорная 

карта : (схема расположения страниц) ; 15. Таблица расстояний между населенными 

пунктами Крыма ; 16. На картах и планах городов: пути сообщения: автодороги магист-

ральные, региональные, прочие, проселочные, полевые, номера автодорог, расстояния в 

километрах между указателями, железные дороги, станции, паром, аэропорты, посадоч-

ные площадки, морские порты, причалы, автокемпинги, места отдыха неорганизованных 

автотуристов, туристские стоянки, интересные объекты, заправочные станции: бензин, 

газ, границы: административные, заповедников, заказников ; на планах городов: вокзалы 

ж.-д., автобусные, троллейбусные, морские экскурсии, рынки, медицинские учреждения, 

здравницы, интересные объекты, переговорные пункты, пляжи, автостоянки, станции 

технического обслуживания автомобилей, образец плана ; 18-41. Карта Крыма. —  

1 : 250 000 ; 42-45. Южный берег Крыма. — 1 : 50 000 ; 46. Список интересных объек-

тов ; 48. Симферополь ; 49. Севастополь ; 50. Алушта ; 51. Ялта ; 52. Судак ; 52. Генуэз- 

ская крепость (ХIV в.) ; 53. Ближние камыши ; 54-55. Керчь ; 56. Евпатория ; 56. Саки ; 

57-62. Указатель населенных пунктов ; 62-64. Справочная информация. 

912.44(477.75-25) Сімферополь 

94. Симферополь. Информационно-справочный атлас. — 1 : 10 000. — Симфе-

рополь : Науч.-производств. центр "Союзкарта", 2008. — 1 атл. (48 с.) : цв., карты, текст, 

указ. ; 24х17 см. — ISBN 978-966-1505-13-0. — [2008-344 К] 

Содерж.: [2-я с. обл.] Схема расположения страниц ; 2. Окрестности Симферо-

поля ; 3. Схема расстояний ; 4-33. Симферополь : (план города) ; 34. Аэрофлотский ;  
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34-35. Комсомольское, Грэсовский ; 35. Битумное ; 36. Аграрное, Молодежное ;  

37-43. Перечень улиц ; 43. Аграрное, Аэрофлотский, Битумное, Грэсовский, Комсо-

мольское, Молодежное ; 44-46. Список объектов. 

912.44(477.8) Західна Україна 

95. Україна. Захід. Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рів-

ненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. Атлас автошляхів / [уклад. і 

підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 

2,5 км. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (80 с.) : кольор., карти, текст, іл., 

табл., схеми, покажч. 29х21 см. — (Автошляхи України). — Частина тексту парал.: укр., 

англ. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-200-5. — [2008-288 К] 

Зміст: [2-га с. обкл.] Атласи автомобільних шляхів регіонів України ; 2. Схема роз-

міщення сторінок карти автомобільних шляхів (Україна. Захід). — 1 : 3 000 000 ; 4-63. 

Карта автомобільних шляхів (Україна. Захід). — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км ; 65. Номери 

сторінок з планами міст ; 66. Луцьк. — 1 : 30 000 ; 67. Рівне. — 1 : 30 000 ; 68-69. Львів. 

— 1 : 40 000 ; 70. Тернопіль. — 1 : 30 000 ; 71. Хмельницький. — 1 : 40 000 ; 72. Івано-

Франківськ. — 1 : 30 000 ; 73. Ужгород. — 1 : 30 000 ; 74. Чернівці. — 1 : 40 000 ;  

75. Дрогобич. — 1 : 20 000 ; 75. Моршин. — 1 : 20 000 ; 75. Стрий. — 1 : 30 000 ;  

76. Трускавець. — 1 : 20 000 ; 76. Кам'янець-Подільський. — 1 : 30 000 ; 77. Мукачеве. — 

1 : 30 000 ; 77. Коломия. — 1 : 30 000 ; 77. Хотин. — 1 : 30 000. 

912.44:93/94 Історичні атласи 

96. Атлас з нової історії (XVI—XVIII ст.) : 8-й кл. / [підгот. до друку ЗАТ "Ін-т 

передових технологій" ; ред.: Д. Ісаєв, І. Бусол]. — 1 : 110 000 000 [та ін.]. — К. : Ін-т 

передових технологій, 2008. — 1 атл. (24 с.) : кольор., карти, текст, іл., портр. ; 28х20 см. 

— ISBN 978-966-455-037-3. — [2008-305 К] 

97. Всесвітня історія. Нова історія (XV—XVIII ст.). Атлас-шаблон : 8-й кл. / [упо-

ряд.: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк]. — Х. : Ранок, 2008. — 1 атл. (16, [1] с., включ. обкл.) : 

кольор., карти, текст, іл., портр. ; 28х21 см. — ISBN 978-966-08-3506-1. — [2008-276 К] 

98. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). Атлас : 8-й кл. / [уклад. і підгот. 

до друку ДНВП "Картографія" ; ред. Л. Б. Хмара]. — 1 : 15 000 000 [та ін.]. — К. : ДНВП 

"Картографія", 2008. — 1 атл. (16 с.) : кольор., карти, текст, іл., портр. 28х21 см. — 

ISBN 978-966-475-249-4. — [2008-283 К] 

99. Історія середніх віків. Атлас : 7-й кл. / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Карто-

графія" ; ред.: Г. М. Кошова, Л. Б. Хмара]. — 1 : 26 000 000 [та ін.]. — К. : ДНВП "Карто-

графія", 2008. — 1 атл. (16 с.) : кольор., карти, текст, іл., табл. ; 28х22 см. — ISBN 978-

966-475-209-8. — [2008-282 К] 

100. Історія стародавнього світу. Атлас : 6-й кл. / [уклад. і підгот. до друку ДНВП 

"Картографія" ; ред.: Г. М. Кошова та ін.]. — 1 : 120 000 000, в 1 см 1 200 км [та ін.]. — 

К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (16, [1] с., включ. обкл.) : кольор., карти, текст, 

іл., табл. ; 28х22 см. — ISBN 978-966-475-192-3. — [2008-281 К] 

101. Нова історія (кінець ХVIII — початок ХХ ст.). Атлас : 9-й кл. / [уклад. і під-

гот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред. Л. Б. Хмара]. — 1 : 110 000 000 [та ін.]. — К. : 

ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (20 с.) : кольор., карти, текст, іл., портр. ; 28х21 см. 

— ISBN 978-966-475-250-0. — [2008-284 К] 



 42 

102. Новітня історія (1914—1939 рр.). Атлас : 10-й кл. / [уклад. і підгот. до друку 

ДНВП "Картографія" ; ред.: Г. М. Кошова та ін.]. — 1 : 110 000 000 [та ін.]. — К. : ДНВП 

"Картографія", 2008. — 1 атл. (16 с.) : кольор., карти, текст ; 28х21 см. — ISBN 978-966-

475-268-5. — [2008-285 К] 

103. Новітня історія (1939—2008 рр.). Атлас : 11-й кл. / [уклад. і підгот. до друку 

ДНВП "Картографія" ; ред.: Л. Б. Хмара та ін.]. — 1 : 20 000 000 [та ін.]. — К. : ДНВП 

"Картографія", 2008. — 1 атл. (16 с.) : кольор., карти, текст ; 28х21 см. — ISBN 978-966-

475-267-8. — [2008-286 К] 

912.44:94(477) Історія України 

104. Історія України. Атлас-шаблон : 8-й кл. / [упоряд.: О. В. Гісем, О. О. Марти-

нюк]. — Х. : Ранок, 2008. — 1 атл. (16, [1] с., включ. обкл.) : кольор., карти, текст, іл., 

портр. ; 28х21 см. — ISBN 978-966-08-3505-4. — [2008-277 К] 
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Бахчисарай, м., Автономна Республіка Крим 41 

Бердичів, м., Житомир. обл. 82-83 (298) 

Бердянськ, м., Запоріз. обл. 78-81 (138), 82-83 (340) 

Біла Церква, м., Київ. обл. 14, 78-81 (138), 82-83 (291) 

Білгород-Дністровська фортеця, Одес. обл. 36, 37 

Білгород-Дністровський, м., Одес. обл. 36, 37, 78-81 (139), 82-83 (340) 

Білорусь 72 (5-11, 28-31, 144-47, 154-57, 164-67), 76 (5-11, 28-31) 

Бітумне, с-ще, Автономна Республіка Крим 55, 94 (35) 

                                                 
*Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 
творів. 
**Цифри у дужках означають номери сторінок в атласах. 
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Бориспіль, м., Київ. обл. 82-83 (291) 

Боспорское царство 43 

Бровари, м., Київ. обл. 14, 78-81 (139), 82-83 (292) 

Буча, м., Київ. обл. 12 

Васильків, м., Київ. обл. 82-83 (292) 

Византийская империя 43 

Вишгород, м., Київ. обл. 14, 82-83 (292) 

Вишневе, м., Київ. обл. 13, 14, 86 (90) 

Вінницька обл. 1, 76 (14-15, 20-21, 38-39, 42-43, 52-59, 76-77), 77 (33), 87 (52, 53) 

Вінниця 3, 5, 72 (73), 76 (73), 78-81 (140), 82-83 (286-87), 87 

Вірменія 72 (212-13) 

Волинська обл. 76, (28-35), 77 (29) 

Волокитинський парк, Сум. обл. 24 

Волчансько-Самарська низовинна ерозій.-акумулятив. рівнина 29 

Гаспра, смт, Автономна Республіка Крим 41 

Генуезька фортеця, Автономна Республіка Крим 47, 50, 93 (52) 

Горлівка, м., Донец. обл. 78-81 (140), 82-83 (320-21) 

Городенка, м., Івано-Франків. обл. 67 

Городенківський р-н, Івано-Франків. обл. 67 

Готия 43 

Гресівський, смт, Автономна Республіка Крим 55, 94 (34-35) 

Грузія 72 (208-10, 212-13) 

Гурзуф, смт, Автономна Республіка Крим 41, 47 

Гуцульщина, нац. природ. парк, Івано-Франків. обл. 69 

Ґреґіт, г., Карпати 69 

Дебальцеве, м., Донец. обл. 84 (66) 

Деризуватський руд. р-н 27 

Дніпро, р. 32 

Дніпровсько-Донецька западина 27 

Дніпровсько-Донецька структур.-металоген. зона 27 

Дніпродзержинськ, м., Дніпропетров. обл. 78-81 (141), 82-83 (299) 

Дніпропетровськ 2, 3, 5, 27-31, 72 (74), 75 (44-45), 76 (74), 78-81 (128-29),  

 82-83 (288-89), 84 (60-61) 

Дніпропетровська обл. 11, 28, 76 (62-65, 67-71, 78-81, 96, 106-07, 110-11), 77 (31) 

Донецьк 2, 3, 5, 72 (117), 75 (46-47), 76 (117), 78-81 (130-31), 82-83 (316-17), 84 (62-63) 

Донецька залізниця 84 (4-5, 53, 62-63, 66) 

Донецька обл. 11, 76 (71, 96-97, 106-15), 77 (38) 

Доно-Дніпровський авлакоген 27 

Дрогобич, м., Львів. обл. 82-83 (311), 95 (75) 

Естонія 72 (132-35, 142, 144-45) 

Євпаторія, м., Автономна Республіка Крим 41, 44, 47, 48, 78-81 (141), 82-83 (342), 93 (56) 

Єнакієве, м., Донец. обл. 82-83 (322) 

Житомир 3, 5, 17, 18, 72 (25), 76 (25), 78-81 (142), 82-83 (284-85) 

Житомирська обл. 1, 19, 76 (8-9, 14-17, 20-21, 30-31, 34-35, 38-39, 52-55), 77 (25) 

Закарпатська обл. 70, 76 (36-37, 40-41, 44-45), 77 (30) 

Заозерне, смт, Автономна Республіка Крим 48 

Запоріжжя 3, 5, 32, 72 (99), 76 (99), 78-81 (142), 82-83 (330-31), 84 (66), 90 

Запорізька обл. 11, 28, 33, 76 (68, 70-71, 80-81, 86-87, 96-97, 110-15), 77 (36) 

Запорізька рівнина 29 
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Західне руд. поле 27 

Західний регіон, Україна 76 (28-45) 

Західнодонбаський руд. р-н 27 

Збараж, м., Тернопіл. обл. 65 

Золотая Орда 43 

Івано-Франківськ 3, 5, 68, 72 (47), 76 (47), 78-81 (143), 82-83 (308), 95 (72) 

Івано-Франківська обл. 68, 76 (36-43), 77 (28) 

Іллічівськ, м., Одес. обл. 78-81 (143) 

Іран 72 (211-13) 

Ірпінь, м., Київ. обл. 14, 82-83 (294), 86 (89) 

Казахстан 72 (178-79, 182-83, 186-87, 204-07) 

Кальміусько-Несвітайська СФЗ 27, 28 

Каменистий, хребет, Карпати 69 

Кам'янець-Подільський, м., Хмельниц. обл. 21, 78-81 (144), 82-83 (312), 95 (76) 

Канів, м., Черкас. обл. 78-81 (144), 82-83 (297) 

Карпати 69 

Керч, м., Автономна Республіка Крим 2, 41, 44, 47, 78-81 (145), 82-83 (343), 93 (54-55) 

Керченський п-ів, Автономна Республіка Крим 39, 42 

Київ 2, 3, 5, 7-10, 14, 15, 46, 72 (24), 75 (42-43), 76 (24), 78-81 (126-27), 82-83 (278-79),  

 84 (58-59), 86 

Київська обл. 1, 14, 15, 76 (8-11, 14-21, 54-55, 60-61), 77 (24) 

Київська Русь 43 

Кіровоград 3, 5, 72 (72), 76 (72), 78-81 (145), 82-83 (290) 

Кіровоградська обл. 1, 34, 76 (20-21, 58-59, 62-65, 76-79), 77 (32) 

Клива, г., Карпати 69 

Климівське, оз., Волин. обл. 58 

Коктебель, смт, Автономна Республіка Крим 47 

Коломия, м., Івано-Франків. обл 82-83 (313), 95 (77) 

Комсомольське, смт, Автономна Республіка Крим 55, 94 (34-35) 

Конксько-Білозерська СФЗ 27, 28 

Коростень, м., Житомир. обл. 20, 82-83 (298) 

Косів, м., Івано-Франків. обл. 69 

Косівський р-н, Івано-Франків. обл. 69 

Космач, с., Івано-Франків. обл. 69 

Краматорськ, м., Донец. обл. 78-81 (146), 82-83 (323), 89 

Кременець, м., Тернопіл. обл. 65 

Кременчук, м., Полтав. обл. 78-81 (146), 82-83 (296), 84 (67) 

Кривий Ріг, м., Дніпропетр. обл. 82-83 (300), 78-81 (147), 84, (67) 

Крим, п-ів 43, 45, 92 

Кримне, оз., Волин. обл. 58 

Кримські гори 49 

Крымское ханство 43 

Латвія 72 (132-33, 142-47, 154-55) 

Лебедин, оз., Івано-Франків. обл. 69 

Линовець, оз., Волин. обл. 58 

Литва 72 (142, 144-45, 154-55) 

Лівадія, смт, Автономна Республіка Крим 41 

Лубни, м., Полтав. обл. 82-83 (295) 

Луганськ 3, 5, 25, 72 (118), 76 (118), 78-81 (147), 82-83 (318-19) 



 46 

Луганська обл. 11, 76 (104-05, 108-11), 77 (39) 

Луки, оз., Волин. обл. 58 

Луцьк 3, 5, 72 (48), 76 (48), 78-81 (148), 82-83 (302), 95 (66) 

Львів 2, 3, 5, 59, 60, 61, 62, 72 (46), 76 (46), 78-81 (148), 82-83 (304-05), 84 (68), 95 (68-69) 

Львівська залізниця 84 (4-5, 68) 

Львівська обл. 76 (32-37, 40-41, 44), 77 (27) 

Люцимер, оз., Волин. обл. 58 

Макіївка, м., Донец. обл. 78-81 (149), 82-83 (324-25), 88 

Малотерсянський руд. р-н 27 

Маріуполь, м., Донец. обл. 26, 78-81 (149), 82-83 (326-27) 

Мелітополь, м., Запоріз. обл. 78-81 (150), 82-83 (341) 

Миколаїв 3, 5, 72, 76 (98), 78 (151), 79-81 (150), 82-83 (332-33) 

Миколаївська обл. 76 (58-59, 64-65, 76-79, 82-85), 77 (35) 

Миргород, м., Полтав. обл. 82-83 (295) 

Михалків, г., Карпати 69 

Молдова 72, 76 (42-43, 56-59, 76-77, 82-83, 88-89) 

Молодіжне, смт, Автономна Республіка Крим 55, 94 (36) 

Морське, с-ще, Автономна Республіка Крим 45 

Моршин, м., Львів. обл. 62, 82-83 (311), 95 (75) 

Мукачеве, м., Закарпат. обл. 70, 78 (150), 79-81 (151), 82-83 (313), 95 (77) 

Нижнянська рівнина 29 

Ніжин, м., Чернігів. обл. 82-83 (295) 

Нікітський ботан. сад, Автономна Республіка Крим 51 

Нікополь, м., Дніпропетров. обл. 78-81 (151), 82-83 (299) 

Новий Світ, смт, Автономна Республіка Крим 47 

Новомосковсько-Павлоградська СФЗ 28 

Новоолександрівський руд. р-н 27 

Норвегія 72 (190) 

Одеса 2, 3, 5, 36, 37, 38, 72 (98), 76 (98), 78-81 (132-33), 82-83 (334-35), 84 (64), 91 

Одеська залізниця 84 (4-5, 50, 64) 

Одеська обл. 76 (56-59, 76-77, 82-85, 88-89), 77 (35) 

Ореанда, смт, Автономна Республіка Крим 41 

Оріхівсько-Павлоградська структур.-металоген. зона 27 

Оріхівсько-Павлоградська СФЗ 27, 28 

Оріхівсько-Павлоградський глибин. розлом 27 

Османская империя 43 

Острів'янське, оз., Волин. обл. 58 

Павлоградський руд. р-н 27 

Партеніт, смт, Автономна Республіка Крим 41 

Перемут, оз., Волин. обл. 58 

Переяслав-Хмельницький, м., Київ. обл. 14, 78-81 (152), 82-83 (293) 

Писаний Камінь, г., Карпати 69 

Південна залізниця 84 (4-5, 26, 65, 67-68) 

Південна Україна 76 (76-97) 

Південно-Західна залізниця 84 (4-5, 58-59) 

Південно-західне руд. поле 27 

Північна Україна 1 

Пісочне, оз., Волин. обл. 58 

Позднескифское гос-во 43 
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Полтава 3, 5, 72 (73), 76 (73), 78-81 (152), 82-83 (282), 84 (68) 
Полтавська обл. 1, 76 (16-19, 23, 60-63, 66-67, 69, 102-03, 106-07), 77 (33) 
Полтавсько-Орільська пластово-ярус. денудац. рівнина 29 
Польща 62, 72 (28-29, 32-33, 36-37, 44, 143, 154-55, 164-65), 76 (28-29, 32-33, 36-37, 44) 
Приазовський район 28 
Придніпровська височина 29 
Придніпровська залізниця 84 (4-5, 60-61, 66-67) 
Придніпровська низовина 29 
Придніпровська структур.-металоген. зона 27 
Прут, р., Івано-Франків. обл. 69 
Пулемецьке, оз., Волин. обл. 58 
Путивльська фортеця, Сум. обл. 24 
Путивльський р-н, Сум. обл. 24 
Рибаче, с., Автономна Республіка Крим 45 
Рибниця, р., Івано-Франків. обл. 69 
Римська імперія 43 
Рівне 3, 5, 72 (48), 76 (48), 78-81 (153), 82-83 (303), 95 (67) 
Рівненська обл. 57, 76 (8-9, 14-15, 30-35), 77 (29) 
Ріг, г., Карпати 69 
Рокита, г., Карпати 69 
Рокита-Велика, г., Карпати 69 
Росія 72 (5-7, 12-13, 22-23, 92-93, 102-05, 108-15, 130-41, 144-63, 166-88, 190-213),  
 76 (5-7, 12-13, 22-23, 92-93, 102-05, 108-15) 
Ружет, г., Карпати 69 
Румунія 72 (40-43, 45, 56-57, 88-89), 76 (40-43, 45, 56-57, 88-89) 
Саки, м., Автономна Республіка Крим 48, 93 (56) 
Самбір, м., Львів. обл. 63 
Самбірський р-н, Львів. обл. 63 
Світязь, оз., Волин. обл. 58 
Севастополь 2, 41, 44, 47, 52, 53, 54, 78-81 (136), 82-83 (336-37), 93 (49) 
Сеймський регіон. ландшафт. парк, Сум. обл. 24 
Середній Березів, с., Івано-Франків. обл. 69 
Середньопридніпровський мегаблок 27, 28 
Сімеїз, смт, Автономна Республіка Крим 41 
Синельниківська СФЗ 28 
Сімферополь 2, 3, 5, 44, 55, 72 (100), 76 (100), 78-81 (136), 82-83 (338), 93 (48) 
Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим 55 
Славутич, м., Київ. обл. 16 
Словаччина 72 (44-45), 76 (44-45) 
Слов'янськ, м., Донец. обл. 78-81 (153), 82-83 (328) 
Сокільський, хребет, Карпати 69 
Соминець, оз., Волин. обл. 58 
Спадщанський ліс, мемор. комплекс, держ. заповідник 24 
Стіжки (Зіняків Верх), г., Карпати 69 
Стрий, м., Львів. обл. 82-83 (311), 95 (75) 
Судак, м., Автономна Республіка Крим 41, 47, 78-81 (154), 82-83 (343), 93 (52) 
Суми 3, 5, 72 (26), 76 (26), 78-81 (154), 82-83 (281) 
Сумська обл. 1, 76 (6-7, 12-13, 18-19, 22-23, 60-61, 66, 102-03), 77 (26) 
Східна Європа 72 

Східна Україна 11, 76 (102-15) 
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Теребовля, м., Тернопіл. обл. 65 

Тернопіль 3, 5, 64, 65, 72 (47), 76 (47), 78-81 (155), 82-83 (306), 95 (70) 

Тернопільська обл. 65, 76 (32-39, 42-43), 77 (28) 

Терношора, г., Карпати 69 

Тивунів Верх, г., Карпати 69 

Тмутараканське князівство 43 

Трускавець, м., Львів. обл. 62, 78-81 (155), 82-83 (312), 95 (76) 

Туреччина 72 (212-13) 

Угорщина 72 (45), 76 (45) 

Ужгород 3, 5, 70, 72 (49), 76 (49), 78-81 (156), 82-83 (309), 95 (73) 

Україна 2, 3, 4, 5, 6, 46, 72 (5-118), 74, 75, 76 (3), 77, 78, 80, 81, 82 (6-275), 85, 104 

Українські Карпати 56, 69 

Умань, м., Черкас. обл. 78-81 (156), 82-83 (297) 

Учан-Су, водоспад 51 

Фастів, м., Київ. обл. 82-83 (294) 

Феодоро, княжество 43 

Феодосія, м., Автономна Республіка Крим 2, 41, 44, 47, 50, 78-81 (157), 82-83 (344), 93 (53) 

Фінляндія 72 (130-33, 190-91, 194-95) 

Форос, смт, Автономна Республіка Крим 41 

Хазарский каганат 43 

Харків 2, 3, 5, 72 (116), 75 (48), 76 (116), 78-81 (134-35), 82-83 (314-15), 84 (65) 

Харківська обл. 11, 76 (23, 66-67, 69-71, 102-09), 77 (37) 

Херсон 3, 5, 35, 72 (99), 76 (99), 78-81 (157), 82-83 (339) 

Херсонеський поліс 43 

Херсонська обл. 76 (64-65, 68, 78-81, 84-87, 90-91), 77 (36) 

Хмельницька обл. 76 (14-15, 27, 34-35, 38-39, 42-43, 52-53, 56-57), 77 (26) 

Хмельницький 3, 5, 21, 22, 72 (50), 76 (50), 78-81 (158), 82-83 (307), 95 (71) 

Хортиця, о-в, Запоріз. обл. 32 

Хотин, м., Чернівец. обл. 78-81 (158), 82-83 (313), 95 (77) 

Центральна Україна 1, 76, (52-71) 

Черемош, р., Івано-Франків. обл. 69 

Черкаси 3, 5, 23, 72 (72), 76 (72), 78-81 (159), 82-83 (283) 

Черкаська обл. 1, 76 (16-21, 54-55, 58-63), 77 (32) 

Чернівецька обл. 76 (40-43, 56-57), 77 (30) 

Чернівці 3, 5, 66, 72 (49), 76 (49), 78 (160), 79-81 (159), 82-83 (310), 95 (74) 

Чернігів 3, 5, 72 (25), 76 (25), 78 (159), 79-81 (160), 82 (280), 83 (280) 

Чернігівська обл. 1, 76 (5-7, 10-13, 16-19, 60-61), 77 (25) 

Чигирин, м., Черкас. обл. 82-83 (297) 

Чорне Велике, оз., Волин. обл. 58 

Чорне море 43 

Чортків, м., Тернопіл. обл. 65 

Шацький нац. природ. парк, Волин. обл. 58 

Шацький р-н, Волин. обл. 58 

Шацькі озера, Волин. обл. 58 

Шешори, с., Івано-Франків. обл. 69 

Шешорські водоспади, Івано-Франків. обл. 69 

Яворів, с., Івано-Франків. обл. 69 

Ялта, м., Автономна Республіка Крим 2, 41, 44, 51, 78-81 (160), 82-83 (344), 93 (51) 

Ялтинський гірсько-ліс. природ. заповідник 51 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автомобільних шляхів 1-6, 8, 10-16, 19, 21, 26, 31, 32, 38, 39, 42, 44, 45, 53, 56-58, 60,  

 62, 64, 65, 68-70, 72, 75-83, 86, 92, 93, 95 

Автотуриста 42, 44, 92, 93 

Адміністративні 2, 3, 6, 7, 9, 12, 20, 24, 33-35, 39, 42-44, 46, 49, 53, 54, 56, 59, 62,  

 75-83, 88-94 

Адміністративно-політичні 8, 10, 13, 15, 17, 18, 72 

Адміністративно-територіальні 1, 4, 5, 11, 14-19, 21-23, 25, 26, 31-34, 38, 45, 57-68,  

 72, 75-84 

Аномального магнітного поля 27 

Будови четвертинних відкладів 29 

Визначних пам'яток 47, 52, 58, 88, 93 (46) 

Викопних решток 29 

Водних ресурсів 1, 4, 5, 9, 11, 13-15, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 39, 54, 57-59, 62, 64, 65, 68-90 

Водоносних горизонтів та комплексів 30 

Вугленосних площ 27 

Геологічні 28, 29 

Геологічного районування 27 

Геоморфологічні 28, 29 

Геоморфологічного районування 29 

Геохронологічні 27, 28 

Границь геологічних районів 27 

Ґрунтів 62 

Ґрунтово-рослинного покриву 57 

Екологічні 29, 30 

Екологічного стану геологічного середовища 30 

Етнічні 43 

Загальногеографічні 4 

Залишкових аномалій сили тяжіння 27 

Залізниць 84 

Історичні 43, 96-104 

Кореляції четвертинних відкладів 29 

Кори вивітрювання 30 

Корисних копалин 28 

Культури 6, 10, 12-14, 16-18, 20-25, 37, 38, 40, 41, 43, 45-48, 50, 52-54, 59-67, 87, 88, 90, 93 

Курортів 36, 41, 42, 48, 50, 51, 53, 93 

Літологічні 28 

Літолого-фаціальних 30 

Металогенічного районування 27 

Неотектонічні 29 

Палеонтологічні 28 

Пам'яток архітектури 61 

Плани міст 2, 7, 10, 12, 13, 16-18, 22, 25, 26, 31, 32, 35-38, 40, 41, 44, 48, 50-55, 59-61,  

 64, 66, 72 (24-26, 46-50, 72-74, 98-100, 116-18), 75 (42-48), 76 (24-26, 46-50, 72-74, 

  98-100, 116-18), 78-81 (126-60), 82-83 (278-344), 86 (5-71, 74-81, 89-99), 87-89, 91,  

 93 (48-56), 94, 95 (66-77) 

                                                 
У назвах рубрик випущено слово "карти". 
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Політичні 43 

Порід кристалічного фундаменту 28 

Поширення відкладів 30 

Природи 73 

Природних ресурсів 23, 24, 27-30, 46, 56 

Промислової освоєності родовищ 29 

Районування фанерозойських відкладів 28 

Районування четвертинних відкладів 29 

Рослинного покриву 45 

Рослинності 62 

Рудних полів 27 

Рудних районів 27 

Соціально-економічні 71, 74 

Стародавньої культури 29 

Стратиграфічні 28, 29 

Структурно-металогенічних зон 27 

Структурно-речовинних комплексів 27 

Структурно-фаціальних зон 28 

Структурно-формаційних зон 27 

Тваринного світу 47 

Техногенного забруднення 29, 30 

Топографічні 17, 22-24, 33-35, 39, 42, 46, 49, 54, 56, 59, 62, 66, 92 

Топонімічні 43 

Транспортні 2, 8, 9, 22, 36, 37, 51, 56, 59, 66, 70, 84, 86-92 

Туристичні 1, 2, 8, 10-12, 17, 18, 20-22, 24, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 47-51, 53, 56,  

 58, 60, 63, 66, 69, 92, 93, 95 

Фізико-географічного районування 9 

Фізична 27-29, 85 

ПОКАЖЧИК НАЗВ КАРТ І АТЛАСІВ* 

Автономная Республика Крым. Топографическая карта 39 

Алушта. Карта-путеводитель. Детальный план города. Подробная карта  

окрестностей 40 

Атлас з нової історії (XVI—XVIII ст.) 96 

Атлас по горному Крыму 92 

Ближние Камыши 50* 

Бомбардировка Севастополя 5 окт. 1854 г. 43* 

Буча. План міста 12 

Вишневе. План міста 13 

Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, 

Чернігівська. Карта автошляхів 1 

Вінниця до кожного будинку. Атлас 87 

Восточная Европа. Атлас автомобильных дорог 72 

Всесвітня історія. Нова історія (XV—XVIII ст.). Атлас-шаблон 97 

Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). Атлас 98 

Геологічний розріз по лінії А1 —  А6 29* 

                                                 
*Зірочкою позначені номери бібліографічних описів додаткових карт. 
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Геологічний розріз по лінії А1 — А2 27* 

Геологічний розріз по лінії Б1 —  Б3 29* 

Геоморфологічна схема 29* 

Горный Крым на карте полуострова 49* 

Городенка. Обличчя міста 67 

Город-курорт Саки 48* 

Державна геологічна карта України. Геологічна карта і карта корисних копалин 

домезозойських утворень. Центральноукраїнська серія. М-36-ХХХVІ  

(Дніпропетровськ) 27 

Державна геологічна карта України. Геологічна карта і карта корисних копалин 

дочетвертинних утворень. Центральноукраїнська серія. М-36-ХХХVІ  

(Дніпропетровськ) 28 

Державна геологічна карта України. Геологічна карта і карта корисних копалин 

четвертинних відкладів. Центральноукраїнська серія. М-36-ХХХVІ  

(Дніпропетровськ) 29 

Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія.  

Аркуш М-36-ХХХVІ (Дніпропетровськ) 30 

Дивосвіт. Атлас 73 

Днепропетровск. План города 31 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська. Карта автошляхів 11 

Економічна і соціальна географія світу. Атлас 71 

Економічна і соціальна географія України. Атлас 74 

Житомир. План міста 17, 18 

Житомирська область. Карта автошляхів  19 

Закарпатська область. Карта автошляхів 70 

Запоріжжя до кожного будинку. Атлас  90 

Запоріжжя. План міста 32 

Запорожская область. Топографическая карта 33 

Интересные объекты Крыма. Курортно-экскурсионная карта 41 

Івано-Франківська область. Політико-адміністративна карта 68 

Історія середніх віків. Атлас 99 

Історія стародавнього світу. Атлас 100 

Історія України. Атлас-шаблон 104 

Карпати. Косівський район 69 

Карта аномального магнітного поля Za (Ta) 27* 

Карта залишкових аномалій сили тяжіння gзал. 27* 

Карта окрестностей г. Феодосии 50* 

Карта окрестностей Евпатории и Саки 48* 

Київ 8 

Київ. Атлас автомобільних шляхів 86 

Київ до кожного будинку 7 

Київ та околиці 9 

Київська міська рада 15* 

Київська область. Карта автошляхів 14 

Київська область. Політико-адміністративна карта 15 

Кировоградская область на схеме Украины 34* 

Кировоградская область. Топографическая карта 34 

Коростень. Обличчя міста 20 

Котовского, микрорайон  36* 
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Крым для отдыха и путешествий 42 

Крым для путешествий. Авто-туристский атлас. Фотоальбом  

интересных объектов 93 

Крым исторический. Топонимика Крыма 43 

Крым. Карта автомобильных дорог 44 

Крым. Рыбачье — Морское 45 

Крым. Справочная карта. Украина. Административная карта 46 

Крым. Экскурсионная карта 47 

Крымская война (1853—1856 гг.) 43* 

Курорт Евпатория. Заозерное. План города. Карта окрестностей 48 

Луганск. План города 25 

Лузановка, микрорайон  36* 

Львів 59 

Львів. План міста 60 

Львів. Центр міста 61 

Львівська область. Топографічна карта 62 

Макеевка. Атлас 88 

Мариуполь. План города 26 

Неотектонічна схема 29* 

Нова історія (кінець ХVIII — початок ХХ ст.). Атлас 101 

Новітня історія (1914—1939 рр.). Атлас  102 

Новітня історія (1939—2008 рр.). Атлас  103 

Оболонський р-н (Пуща-Водиця) 7* 

Одесса с каждым домом. Атлас 91 

Одесса. Карта-путеводитель для жителей и гостей города 36 

Одесса. План города 37, 38 

Озерний, мікрорайон 22* 

Околиці Львова 59* 

Околиці Черкас 23* 

Околиці Чернівців 66* 

Окрестности Алушты  40* 

Окрестности Одессы 36*, 37* 

Окрестности Севастополя 52* 

Окрестности Херсона 35* 

По горному Крыму. Часть 1. Юго-Западный Крым. Топографическая  

карта от Севастополя до Алушты 49 

Полтава 3, 5* 

Путивльська фортеця ХVІІ ст.  24* 

Рівненська область. Карта автошляхів  57 

Розріз по лінії А1 — А4 28* 

Розріз по лінії Б1 — Б4 (Васильків. структур. профілю) 27* 

Самарский район 31* 

Самбір. Обличчя міста 63 

Сартана 26* 

Севастополь. Детальный план города 52 

Севастополь. План города. Карта окрестностей Севастополя 53 

Севастополь. План-схема. Юго-Запад Крыма. Топографическая карта 54 

Симферополь. Информационно-справочный атлас 94 

Симферополь. План города 55 
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Славутич. План міста 16 

Столица Украины — город Киев 46* 

Сумська область. Путивльський район. Туристична карта 24 

Схема автобусных маршрутов 38* 

Схема административного деления 39*, 46* 

Схема будови четвертинних відкладів 29* 

Схема використаних геолого-картографічних матеріалів 27*, 28* 

Схема використаних матеріалів 29* 

Схема відстаней між населеними пунктами 62* 

Схема геологічних пам'яток 28* 

Схема геологічного районування 27* 

Схема геоморфологічного районування 29* 

Схема движения микроавтобусов  38* 

Схема кореляції четвертинних відкладів 29* 

Схема маршрутів міського транспорту 17*, 22*, 66* 

Схема металогенічного районування 27* 

Схема політико-адміністративного устрою 62* 

Схема районування фанерозойських відкладів 28* 

Схема районування четвертинних відкладів 29* 

Схема розташування аркушів Центральноукраїнської серії 27*, 28*, 29* 

Схема руху приміських електропоїздів 59*, 62* 

Схема трамвайних маршрутів 38*, 59* 

Схема тролейбусних маршрутів 59* 

Схема троллейбусных и трамвайных маршрутов 37* 

Схема троллейбусных маршрутов 38* 

Таромское 31* 

Твой Краматорск. Атлас города 89 

Тернопіль. План міста 64 

Тернопільська область. Карта автошляхів 65 

Топонимическая карта : (соврем. и ист. названия населен. пунктов  

Крыма, Черного и Азовского морей) 43* 

Транспортная сеть Крыма 51* 

Туристские карты горного Крыма 45* 

Украина. Атлас автомобильных дорог 75, 76, 77 

Украина. Атлас автомобильных дорог. 55 планов городов 78 

Украина. Карта автомобильных дорог 2, 3 

Україна. Атлас автомобільних доріг. 55 планів міст 79-81 

Україна. Атлас залізниць 84 

Україна. Загальногеографічна карта 4 

Україна. Захід. Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,  

Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька,  

Чернівецька області. Атлас автошляхів  95 

Україна. Карта автомобільних шляхів 5, 6 

Українські Карпати. Топографічна карта 56 

Феодосия. Карта-путеводитель. Подробная карта окрестностей 50 

Фізична географія України. Атлас 85 

Херсон. План-схема. Окрестности Херсона 35 

Хмельницька область. Карта автошляхів 21 

Хмельницький. План міста 22 
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Центральная часть Орджоникидзевского района 26* 

Черкаси. План-схема. Околиці Черкас. Топографічна карта 23 
Чернівці. План міста 66 

Черноморка 38* 

Шацький національний парк. Туристична карта 58 

Шевченко, микрорайон 36* 

Штурм Севастополя (6 июня, 27 авг. 1855 г.) 43* 

Юго-запад Крыма 54* 

Ялта. Карта-путеводитель. Детальный план города 51 

Kyiv. City plan  = Рlan de la ville = Stadtplan 10 

ПОКАЖЧИК СЕРІЙНИХ ВИДАНЬ 

Автошляхи України 1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 57, 65, 70, 75, 78-83, 95 

Довідкові карти 4 

Міста України 10, 12, 16, 18, 25, 26, 31, 32, 38, 60, 64, 88 

Серия "Города Украины" 35, 54 

Серия топографических карт "Области Украины" 33, 34 

Серія "Міста України" 23 

Серія топографічних карт "Області України" 62 

Туристичні карти 24, 58 

Туристські маршрути 45, 69 

Я і Україна. Природознавство 73 

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ 

912.43 КАРТИ 

912.43(100) Земна куля 

912.43(4/9) Країни та місцевості сучасного світу 

912.43(4/5) Євразія 

912.43(4) Європа. Країни Європи 

912.43(410) Великобританія 

912.43(430) Німеччина 

912.43(436) Австрія 

912.43(437.3) Чехія 

912.43(437.6) Словаччина 

912.43(438) Польща 

912.43(439) Угорщина 

912.43(44) Франція 

912.43(450) Італія 

912.43(460) Іспанія 

912.43(470+571) Росія 

912.43(474) Балтійські країни 

912.43(476) Білорусь 

912.43(477) Україна 

912.43(477-25) Київ 

912.43(477.4) Правобережна Україна. Центральна Україна 

912.43(477.41) Київська область 

912.43(477.42) Житомирська область 
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912.43(477.43) Хмельницька область 

912.43(477.44) Вінницька область 

912.43(477.46) Черкаська область 

912.43(477.5) Лівобережна Україна 

912.43(477.51) Чернігівська область 

912.43(477.52) Сумська область 

912.43(477.53) Полтавська область 

912.4 (477.54) Харківська область 

912.43(477.6) Донецький басейн 

912.43(477.61) Луганська область 

912.43(477.62) Донецька область 

912.43(477.63) Дніпропетровська область 

912.43(477.64) Запорізька область 

912.43(477.65) Кіровоградська область 

912.43(477.7) Південний економічний район. Причорномор'я. Приазов'я. Південна Україна 

912.43(477.72) Херсонська область 

912.43(477.73) Миколаївська область 

912.43(477.74) Одеська область 

912.43(477.75) Автономна Республіка Крим 

912.43(477.75-25) Сімферополь 

912.43(477.75-21) Севастополь 

912.43(477.8) Західна Україна 

912.43(477.81) Рівненська область 

912.43(477.82) Волинська область 

912.43(477.83) Львівська область 

912.43(477.84) Тернопільська область 

912.43(477.85) Чернівецька область 

912.43(477.86) Івано-Франківська область 

912.43(477.87) Закарпатська область 

912.43(478) Молдова 

912.43(479) Кавказ у цілому 

912.43(48) Скандинавські країни 

912.43(497) Балканські країни в цілому 

912.43(5) Азія 

912.43(510) Китай 

912.43(52) Японія та прилеглі острови 

912.43(53) Арабські країни та території 

912.43(53) Країни Індійського субконтиненту 

912.43(6) Африка 

912.43(61) Країни Північної Африки в цілому 

912.43(66) Західноафриканські країни та території 

912.43(674) Внутрішні Африканські (Центральноафриканські) території 

912.43(680) Південноафриканська Республіка 

912.43(69) Африканські острови Індійського та південної частини Атлантичного океанів 

912.43(7) Північна та Центральна Америка 

912.43(71) Канада 

912.43(72) Мексика 

912.43(73) Сполучені Штати Америки 

912.43(8) Південна Америка 
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912.43(9) Країни та регіони південної частини Тихого океану та Австралії. Арктичні та 

Антарктичні області 

912.43(94) Австралія 

912.43(97) Окремі острови Тихого океану 

912.43(98) Арктичні території 

912.43(99) Антарктичні території 

912.43:93/94 Історичні карти 

912.43:94(1-87) Історія зарубіжних країн 

912.43:94(100)".../05" Історія Стародавнього світу. Стародавня історія 

912.43:94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

912.43:94(477) Історія України 

912.44 АТЛАСИ 

912.44(100) Земна куля 

912.44(4/9) Країни та місцевості сучасного світу 

912.44(4/5) Євразія 

912.44(4) Європа. Країни Європи 

912.44(410) Великобританія 

912.44(430) Німеччина 

912.44(436) Австрія 

912.44(437.3) Чехія 

912.44(437.6) Словаччина 

912.44(438) Польща 

912.44(439) Угорщина 

912.44(44) Франція 

912.44(450) Італія 

912.44(460) Іспанія 

912.44(470+571) Росія 

912.44(474) Балтійські країни 

912.44(476) Білорусь 

912.44(477) Україна 

912.44(477-25) Київ 

912.44(477.4) Правобережна Україна. Центральна Україна 

912.44(477.41) Київська область 

912.44(477.42) Житомирська область 

912.44(477.43) Хмельницька область 

912.44(477.44) Вінницька область 

912.44(477.46) Черкаська область 

912.44(477.5) Лівобережна Україна 

912.44(477.51) Чернігівська область 

912.44(477.52) Сумська область 

912.44(477.53) Полтавська область 

912.4 (477.54) Харківська область 

912.44(477.6) Донецький басейн 

912.44(477.61) Луганська область 

912.44(477.62) Донецька область 

912.44(477.63) Дніпропетровська область 

912.44(477.64) Запорізька область 

912.44(477.65) Кіровоградська область 

912.44(477.7) Південний економічний район. Причорномор'я. Приазов'я. Південна Україна 
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912.44(477.72) Херсонська область 

912.44(477.73) Миколаївська область 

912.44(477.74) Одеська область 

912.44(477.75) Автономна Республіка Крим 

912.44(477.75-25) Сімферополь 

912.44(477.75-21) Севастополь 

912.44(477.8) Західна Україна 

912.44(477.81) Рівненська область 

912.44(477.82) Волинська область 

912.44(477.83) Львівська область 

912.44(477.84) Тернопільська область 

912.44(477.85) Чернівецька область 

912.44(477.86) Івано-Франківська область 

912.44(477.87) Закарпатська область 

912.44(478) Молдова 

912.44(479) Кавказ у цілому 

912.44(48) Скандинавські країни 

912.44(497) Балканські країни в цілому 

912.44(5) Азія 

912.44(510) Китай 

912.44(52) Японія та прилеглі острови 

912.44(53) Арабські країни та території 

912.44(53) Країни Індійського субконтиненту 

912.44(6) Африка 

912.44(61) Країни Північної Африки в цілому 

912.44(66) Західноафриканські країни та території 

912.44(674) Внутрішні Африканські (Центральноафриканські) території 

912.44(680) Південноафриканська республіка 

912.44(69) Африканські острови Індійського та південної частини Атлантичного океанів 

912.44(7) Північна та Центральна Америка 

912.44(71) Канада 

912.44(72) Мексика 

912.44(73) Сполучені Штати Америки 

912.44(8) Південна Америка 

912.44(9) Країни та регіони південної частини Тихого океану та Австралії. Арктичні та 

Антарктичні області 

912.44(94) Австралія 

912.44(97) Окремі острови Тихого океану 

912.44(98) Арктичні території 

912.44(99) Антарктичні території 

912.44:93/94 Історичні карти 

912.44:94(1-87) Історія зарубіжних країн 

912.44:94(100)".../05" Історія Стародавнього світу. Стародавня історія 

912.44:94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

912.44:94(477) Історія України 
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