Костін І. Ф. Чорнобиль: сповідь репортера :
[книга-альбом] / І. Ф. Костін ; Ігор Костін. К. : Мистецтво, 2002. - 320 с.
Книга-альбом приголомшує правдивою і
щирою розповіддю про найстрашнішу
техногенну катастрофу ХХ століття та її
жахливі наслідки. Своїми відвертими
фотодокументами автор засвідчує героїзм,
громадянську мужність і християнське
милосердя людей, які врятували планету від
загибелі.

Трохим С. 1986. Чорнобильські хроніки :
людський фактор, замовчування правди, зона
відчуження, параліч майбутнього, мутація /
С. Трохим. - [Брустурів] : DISCURSUS,
[2016]. - 224 с.
У книзі розповідається про те, як через
об’єктиви
телекамер
українських
журналістів світ дізнавався, що ж реально
відбувалося в зоні відчуження.

Орел Л. Г. Українське Полісся. Те, що не забувається / Нац.
музей народної архітектури та побуту України. – К. : Наш
час, 2010. – 272 с.
Українське Полісся, край що в квітневу ніч 1986 року був
смертельно вражений атомною блискавкою. Колиска
слов´янства, унікальний етнокультурний масив, що став
небезпечною пусткою. Книга містить інформацію про
реліктові пам´ятки культурної спадщини Полісся, як
українського, так і земель на теренах сучасної Білорусії,
Росії та Польщі.

Біль і тривоги Чорнобиля / авт. проекту І. Засєда. –
К. : Київська Правда, 2006. – 288 с.
Ця книга — колективний біль авторів, що несуть на
собі невидиме прокляття катастрофи. Всі вони були
безпосередніми свідками, учасниками ліквідації
аварії.

Загреба М. Пропусти Чорнобиль крізь серце :
фотокнига. – К. : Спалах, 2002. – 120 с.
Журналіст, ліквідатор, учасник історико-культурної
експедиції Мінчорнобиля України Михайло Загреба
запропонував широкому читацькому колу дану
фотооповідь.

Кругленко В. М. Чорнобиль. – Полтава : Довкілля-К, 2006. –
160 с.
Книга ― данина пам´яті та спроба збереження давньої,
славної історії цього краю. На прохання авторки своїми
спогадами поділилися і її земляки. Гордістю, тугою та
любов´ю наповнені рядки цієї книги, фотографії
акцентують увагу на втрачене коріння, зруйновані долі,
перекреслені мрії. Ця книга — заклик до всіх українців
берегти свою землю, могили пращурів, пам´ять поколінь,
життя дітей, майбутнє нащадків.

Чорнобильці Запоріжжя / Запоріз. міське громад. об-ня
"Чорнобильці
Запоріжжя"
;
[авт.-уклад.
Г.
А.
Любашевський]. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 88 с.
Книга спогадів «Чорнобильці Запоріжжя» - результат
колективної творчості запорізьких ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС. У виданні наведені не лише
біографічні відомості про ліквідаторів аварії, але й їхні
особисті спогади про ті трагічні події, про героїзм людей,
що врятували людство від ядерної катастрофи.

Кушніренко І. К. Чорнобиль у долі гуляйпільців :
книга-пам'ять / І. К. Кушніренко, Б. Б. Горпинич ;
Іван Кушніренко, Борис Горпинич. - Запоріжжя :
Дніпров. металург, 2016. - 136 с.

Духом и мужеством : 30 лет Чернобыльской трагедии :
Мелитоп. ликвидаторам посвящается / Мелитоп. обществ.
объединение "Союз Чернобыль" ; [редкол. В. В. Грачев, И.
А. Титков, В. И. Резник]. - Мелитополь : [Колор принт],
2016. - 100 с.серце.

Гуцало Є. П. Скажений чорнобильський
собака : вибрані твори / Є. П. Гуцало ;
Євген Гуцало. - К. : Знання, 2014. - 224 с.

Гуцало Є. Діти Чорнобиля : [оповідання]
/ Є. Гуцало ; Євген Гуцало. - К. :
Соняшник, 1995. - 104 с.

Щербак Ю. М. Чорнобиль : докум. повість / Ю. М.
Щербак ; Юрій Щербак. - К. : Дніпро, 1989. - 224 с.

Алексієвич С. Чорнобильська молитва: хроніка
майбутнього : [роман] / С. Алексієвич ; Світлана
Алексієвич ; пер. і післямова Оксани Забужко. - К.
: Комора, 2016. - 288 с.

Тіховська Т. М. Антхіл : роман / Т. М. Тіховська ; Тетяна
Тіховська. - К. : Логос, 2019. - 220 с.
Запорізька письменниця Тетяна Тіховська називає свій
роман путівником у майбутнє і сподівається, що його можна
змінити. Сюжет розгортається в недалекому майбутньому в
зоні Чорнобиля. Вчені застосували метод прискореної
дезактивації Чорнобильської зони. Щоб уникнути впливу
мутацій, всіх тварин навколо Чорнобиля знищили. Атомну
станцію вирішили відновити, а неподалік від неї заклали
ультрасучасне місто. Тільки чи будуть щасливі його жителі?
Під час роботи над романом письменниця побувала в зоні
відчуження Чорнобильської АЕС.

ГЕРОЯМ ЧОРНОБИЛЯ

Коли зловісна блискавиця
Сторуко в серце уп’ялась,
І опалила ваші лиця,
І в танці дикому зайшлась,
Коли вже й хмари спопеліли
У знавіснілому вогні,–
Ви смерть приборкати зуміли
На тім, останнім рубежі.
Не віддали їй на поталу
Світанків наших ніжний щем,
Ви, як один супроти стали,
Пекельним січені дощем.
У тій жорстокій веремії
Ви до кінця тримали бій
І пронесли свої надії
Крізь вогнецвіт своїх надій.
Шумлять жита, як і раніше,
Пливуть у небі літаки…
За вас історія допише
Суворі подвигу рядки.
Віктор Задворний

