
 

АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви.-Харків: 

Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2016.-352 с.: іл. 

У ній розповідається про життя і смерть, про мужність і страх, 

про любов і дружбу, про те, що і чому захищали в терміналах 

Донецького аеропорту українські бійці. 

Над книгою працювали журналісти “Радіо Свобода” з усіх регіонів 

України,  Вони зібрали унікальний матеріал: більше 100 інтерв’ю, 60 

свідчень кіборгів, десятки ексклюзивних фото з місця подій, серед 

яких фото всесвітньо відомого кореспондента LosAngelesTimes – 

Сергія Лойка. 

 

Кравець Андрій. 

Генерал  Момот: наш МІФ. - Черкаси: Видавець Олександр Третяков,  

2015.  - 96 с. 

Під його ногами шурхотіло каміння гірських стежок Афганістану 

- країни, де колись жив великий пророк Заратустра... Він зустрічав схід 

сонця в азербайджанській Нахічевані - у місцині, де згідно давньої 

легенди колись пристав до берега ковчег біблійного Ноя... Він долав 

морські хвилі біля острова Зміїного, про який давньогрецькі легенди 

розповідають, що підняла скелястий берег з глибин сама богиня Фетіда - 

для свого сина Ахілесса... 

Всюди, де був, доля закидала Ігоря Момота не як мандрівника, а як 

Воїна. Він вижив у багатьох боях і сутичках далеко від рідної землі, а поліг, захищаючи рубежі 

рідної держави. Любитель історії, легенд і міфів після загибелі сам став справжньою легендою 

Незалежної України... 

     Видання для сильних духом, захисників своєї Батьківщини. 

 

Макеєв Валерій 

100 днів полону, або позивний «911».-Вид. 3-тє, стереотипне. - 

Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2016. - 192 с. 

Книга-сповідь волонтера, який пройшов воєнний Схід України 

й опинився за ґратами у підвалі, де не діють жодні закони і правила, а 

все будується винятково на людських стосунках. Це документальна 

розповідь про паралельний вимір, який існує в нашому світі за кілька 

сотень кілометрів. Жорстокі ополченці, російські десантники, допити, 

приниження, катування - мало хто після цього виживає. Але він вижив 

і... написав   про це.  Дискусійно, суперечливо, нетипово, але чесно. 

Видання для тих, хто хоче жити у власній щасливій 

країні. 

 

Цитати Сходу: збірка спогадів 2014-2015 / Упорядник Могилко 

С. - Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2015. - 176 с. 

«Цитати Сходу» - це реальні історії, думки, переживання 

очевидців війни на Донбасі, від бійців та військових журналістів, від 

волонтерів та переселенців, написані ними в період з літа 2014 року по 

літо 2015 року. Цей рік війни став найтяжчим   випробуванням   для   

українців   та загартував дух волі - незламної волі до перемоги. Цитати 

Вільних Людей, зібрані у цій книзі, мають стати напуттям для кожного 

Патріота. 

  

 

 

 

 

 



 

Книга пам'яті та звитяги/ Упоряд. книги:Прошко Т.Ю., Цимбалюк Л.Б. - Черкаси, 2015.-258 с. 

Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів та всіх, хто 

прагне знати історію рідної землі та її людей, прагне мати інформацію про героїв сьогодення, людей 

які пишуть історію нашої країни ціною власного життя. 

У посібнику зібрано матеріали про Героїв Небесної Сотні, 

висвітлено спогади учасників сучасних історичних подій в Україні: 

Революції Гідності та антитерористичної операції на Сході України. 

Матеріали зібрані та підготовлені пошуковим загоном кімнати бойової 

слави «Сторінки визволення м. Черкаси» Черкаської спеціалізованої школи 

І-ІП ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської 

області зі слів очевидців подій та їх рідних, а також з доступних 

інтернет-ресурсів. 

У книзі велика кількість фотокарток, посвідчень, листів, 

різноманітних документів, анкет. 

 

 

 

Героям Слава! Розповіді для дітей про героїв фронту і тилу.-Київ: Видавництво 

“Мамине сонечко”, 2015.-36 с. 

Книжка розповідає про війну школярам від 5 до 13 років. Вона 

містить вісім коротких оповідань різних авторів про сучасних 

українських героїв АТО, які рятують бойових товаришів, захищають 

країну від ворогів та знаходять нових друзів на передовій.  

.Це книжка для душевного читання всією родиною. 


