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ЧИТАЙ 

ОНЛАЙН! 
http://read-online.in.ua/read/inshij_svit/1 

Безкоштовне розміщення книг сучасних 

українських авторів, а також класиків ... Всі 

книги можна безкоштовно скачати для читання 

або читати online. 

http://book-online.com.ua   
Великий вибір книг. Художня, навчальна, 

ділова література, довідники. Читайте 

безкоштовно та без реєстрації. 

http://waplib.net  
Безкоштовна онлайн-бібліотека,  

що налічує понад 130 тис. книг, посортованих 

за темами 

http://javalibre.com.ua/ 

Книги українською  мовою, зібрана у форматах: 

jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних  

для читання на мобільних пристроях. 

http://   

Книги можна скачати, читати або слухати 

онлайн! 

http://smart.kyivstar.ua  
Мобільний портал дозволяє читати книги 

онлайн у браузері мобільного телефону.  

 

http://   

Біографії письменників, читання книг онлайн. 

Абетковий рубрикатор книг і авторів. 
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