
30-років Незалежності України на книжкових 
сторінках 

 
 

Кожна нова книга в бібліотеці - це подія, це завжди таємниця і 
знайомство, здатне принести ні з чим незрівнянне задоволення, це 
завжди маленьке свято, на якому панує її величність Книга. 

К.З «Виноградівська публічна бібліотека  поповнилася 106 книгами 
різноманітної тематики: від новітньої історії України (боротьби за 
незалежність та розвиток України), біографій відомих українців    
(музейні скарби, спадщина, традиції та мистецтва). Видання яскраво 
оформлені та видані вперше, що присвячені 30-й річниці Незалежності 
України. 

Минулий, 2021 рік ознаменувався важливою подією в житті 
Української держави – 30-річчям Незалежності. Зазвичай, до кожного 
ювілею ми звикли щось дарувати. Одним з найцікавіших дарунків 
річниці Незалежності стала ініціатива Міністерства культури та 
інформаційної політики (МКіП) - оголошений ним конкурс «Книжкові 
проекти до 30-ї річниці Незалежності України». 

За результатами цього конкурсу відібрані кращі видання з історії 
становлення і розбудови української держави, біографії видатних 
українців, довідники і порадники з вивчення рідної мови, цікаві видання 
про туристичні магніти України. Книги-переможці конкурсу були 
закуплені Українським інститутом книги для розповсюдження в 
бібліотеки. У їх вихідних даних зазначено: “Видання присвячене 30-й 
річниці Незалежності України, здійснене за сприяння Міністерства 
культури та інформаційної політики України та Українського інституту 
книги. 

Запрошуємо всіх до нашої бібліотеки і сподіваємося, що ви знайдете 
для себе багато цікавої літератури, яка вам сподобається і принесе 
хвилини задоволення при її читанні. 

Продовжуємо знайомити вас з новими книжковими надходженнями 
нашої бібліотеки. 

 
 
 
 
 

 



Бойко, О. Д. 30 років незалежності України : [невідома історія 

проголошення незалежності] : у 2 т. / О. Д. Бойко. – Х. : Фоліо, 

2021. - Т. 1 : До 18 серпня 1991 р. / вступ. сл. Д. Б. Яневський. - 

2021. - 448 с. : іл. 

 На початку 90-х років ХХ ст. сталася подія, що кардинально змінила 

хід світової історії — розпався Радянський Союз, а на політичній 

карті світу з’явилася низка нових самостійних держав, однією з яких 

і була Україна. Які події передували цьому розпаду, яку роль зіграли 

«перебудова», «гласність» та «демократизація», якими були перші 

кроки національного відродження, як ставала на ноги народна 

опозиція комуністичній владі та яким був шлях утвердження 

державного суверенітету, що став каталізатором розвалу СРСР? 

Розповідь зупиняється напередодні серпневого путчу 1991 року... Ця 

книга не тільки для істориків, політиків чи журналістів, вона 

адресована усім читачам, які бажають зрозуміти, як і чому виникла 

на політичній карті світу Незалежна українська держава, дізнатися, 

що реально відбувалось за лаштунками динамічних та драматичних 

подій 1985—1991 років. 

 

 

 

Бойко, О. Д. 30 років незалежності України : [невідома історія проголошення 

незалежності] : у 2 т. / О. Д. Бойко. – Х. : Фоліо, 2021. - Т. 2 : Від 18 серпня 1991 р. 

до 31 грудня 1991 р. - 2021. - 432 с. : іл. 

 Детальний та обґрунтований аналіз подій та процесів, що відбувалися в останні 

чотири місяці формального існування радянської імперії; ретельне вивчення 

механізму, специфіки та наслідків трансформаційних змін на фінішному етапі доби 

перебудови (серпень — грудень 1991 р.); з'ясування  місця та ролі України у цих 

карколомних суспільних перетвореннях набувають напередодні 30-ї річниці 

проголошення незалежності особливої актуальності й неабиякої ваги та значення. 

Події в Ново-Огарьово — це справжній політичний детектив, підводні течії якого 

невідомі донині. Серпневий заколот, трансформація «комуністичного заповідника», 

феномен Біловезької Пущі і крах СРСР.  Все це — в історичному дослідженні, яке буде 

цікавим не тільки спеціалістам,  політикам чи журналістам, а й усім читачам, які 

бажають зрозуміти, як і чому виникла на політичній карті світу Незалежна українська 

держава, дізнатися, що реально відбувалось за лаштунками динамічних та 

драматичних подій 1991 року. 

  

 

 

Тараненко, І. Незалежність : книга-мандрівка : [1991-2021] / І. Тараненко, Є. 

Нєвєжина, М. Лешак ; іл.: М. Лешак, О. Кобілінська [та ін.]. - К. : Green Penguin, 

2021. - 68 с. : кол.іл. 

 Ніби ще вчора купували долар по 8 і піддягали рейтузи на морозний Євромайдан, а 

сьогодні – це вже історія. І ти – її невід’ємна частина. Кожен розгорт книги – 

«щоденник» одного року, те, чим переймався і чому радів наш народ. Помандруймо в 

часи, коли снікерси й кока-кола тільки снилися, коли направо й наліво роздавали 

«наколоті апельсинки». Згадаймо рекорди і провали, покращання і зради, культові 

пісні, книжки, фільми… Все те, що зробило нас нами. Це – книга-ностальгійка. Ти 

розгорнеш її через рік-два, глянеш на пережиті меми й локдауни і похвалиш себе за 

мужність. «Книга-мандрівка. Незалежність» - не просто суспільно-політичне видання, 

це захоплива книжка і для сімейного читання, і для дітей. Ця Незалежність, як 

маленька дівчинка, росла й міцніла на очах. Нумо знайомитися ближче.  



  

 

Сердюк, М. Смачна історія України : [для мол. та серед. шк. віку] / М. 

Сердюк ; худ. А. Соболь. - К. : Моя книжкова полиця, 2021. - 136 с. : кол.іл.  

 Що таке українська кухня? Хто придумав борщ? Звідки взялися голубці? І 

чому українські вaреники нaзивaють родичaми китайських димсамів? 

Відповіді на ці запитання можна буде знайти у цій книжці. У цікавій доступній 

формі ми розповідаємо дітям історію становлення української гастрономії, 

дізнаємося, що любили їсти видатні українці, на пальцях пояснимо, чим 

відрізняється кухня Галичини від кухні Волині та Полісся, а також намалюємо 

справжню гастрономічну мапу України, де позначимо всі смачні місця нашої 

країни. І, звісна річ, навчимося готувати культові українські страви. 

  

Мені це смакує! : [малюй, вирізай, досліджуй, грайся] : [інтерактивне вид.] 

/ К. Луцишин, І. Голодюк [та ін.] ; мал. А. Сарвіра, ідея, концепція І. 

Голодюк. - Брустури : Дискурсус, 2021. - 168 с. : кол.іл.  

 Пізнай смачну Україну! Завітай на фестиваль гуцульської бриндзі, відкрий 

власну пекарню, змайструй різдвяного дідуха, приготуй гарбузовий пиріг 

фулту, відшукай, із чим любили їсти борщ Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся 

Українка. Книжка «Мені це смакує» в інтерактивній формі розповідає про 

гастрономічну культуру України. Дитина відкриє образи традиційної та 

сучасної української кухні, порівнюючи свій досвід із досвідом персонажів 

книжки і досвідом власної сім’ї — через рольову гру, творчі завдання, 

активності із сенсорики, логіки, моторики. А українознавчі, методичні та 

психологічні коментарі будуть корисними для роботи як індивідуально, так і в 

групі.  

 

  

Ковалишена, І. Крута історія України від динозаврів до сьогодні : [для 

серед. шк. віку] / І. Ковалишена ; худ. Г. Чепурна. - К. : Моя книжкова 

полиця, 2021. - 144 с. : кол.іл.  

Історія - це нудно і незрозуміло? Герої цієї книги спершу теж так думали. Але 

всього одна цікава знахідка може підштовхнути до того, щоб познайомитися з 

історією ближче - і виявити, що вонa можe бути зaхопливою, яскравою і такою 

близькою до кожного з них. Четверо друзів беруться дослідити нашу історію, 

дізнатися про все правду: які динозаври жили на наших землях, хто боровся за 

незалежність, яку маємо зараз, чому українці саме такі. Виявляється, історія 

може бути цікавою та вкрай важливою, навіть, якщо це було ще за динозаврів. 

 



 

Буйновська, Є. В. Chocim: коротка історія тривалої битви : артбук до 

400-річчя Хотинської битви / Є. В. Буйновська, Д. В. Позняков, І. І. 

Криворук ; худ. А. Андреєва. - Чернівці : Букрек, 2021. - 96 с. : кол.іл. 

Перше ілюстроване видання про Хотинську битву 1621 року. Ця подія, яка 

трапилася 400 років тому, стала непересічною в українській історії. 

Незаперечне її значення як для буковинського краю, так і для всієї Європи.В 

артбуці вміщено інформацію про битву в контексті європейської історії: 

історичні свідчення, архівні документи, репродукції відомих українців та 

світових художників, фотоматеріали. Хотинську битву висвітлено не як 

локальну подію. Вона зачепила найбільші країни того часу. Простота 

викладу зробить видання доступним для всякого читача. 

  

Ябченко, М. Історія українського фемінізму : графічна адаптація : 

мальопис / М. Ябченко ; іл. І. Кипібіда ; вступ. слово М. Госовська. - К. : 

Видавництво, 2021. - 84 с. : кол.іл. 

 Фемінізм – це завезена з Заходу ідеологія, геть не актуальна на теренах 

неньки-України! У нас завжди був матріархат, і навіть якщо чоловік голова, то 

жінка, як відомо – це шия, яка ним керує! І це правда! Хоч і не вся. Ви тримаєте 

в руках книжку, яка покаже вам, хто заніс фемінізм на територію України, хто 

підтримував і поділяв феміністичні погляди. Власне,  тут про все на тему за 

сотні півтори сотні років. Ви можете і не знати, хто такі Наталія Кобринська та 

Мілена Рудницька, але ми вам розповімо! Якщо знаєте, то у нас ще чимало 

важливих імен, організацій та дат, які варто згадати та описати на значно 

більшій кількості сторінок і подати набагато серйозніше.  

 

  

 

Сапеляк, О. Митрополит Андрей Шептицький - дітям і батькам : [для 

серед. шк. віку] / О. Сапеляк. - Львів : Апріорі, 2021. - 112 с. : кол.іл. 

Пропонована читачам книжка допомагатиме пізнавати многотрудну працю і 

творчість Митрополита Андрея Шептицького. Цей Великий Чоловік, як про 

нього сказав святий Іван Павло ІІ, постає перед нами не тільки як історична 

постать – насамперед як богослов, український патріот, учитель, філософ у 

сучасному економічному, культурному, духовному житті народу. Його поради 

незмінно актуальні, не втратили і не втратять свого значення, адже вони є 

живлющим джерелом Божої життєвої мудрості.  

  

  



 

Береза, Р. Мистецька слава України: У пошуку євшан-зілля / Р. Береза. - 

Львів : Література та мистецтво, 2021. - 544 с. : іл.  

 У книзі в формі есе-розповідей зображено життя і творчість окремих 

персоналій, які відіграли помітну роль у процесі становлення та розвитку 

української думки, культури та мистецтва. Барвистими засобами художнього 

слова автор змальовує багато маловідомих фактів з життя видатних 

українських митців, кожен з яких зробив свій яскравий внесок у розквіт 

української та світової культури. Книга буде корисною як для вузького кола 

спеціалістів, так і для широкого читацького загалу. А також стане у підмозі для 

літераторів, культурологів та мистецтвознавців, рівно ж як і для усіх тих, хто 

цікавиться вивченням історії України на прикладах життя і творчих звершень її 

визначних особистостей. 

 

 

  
Чумарна, М. І. На полотні вічності : таємниці вишивки і вишивання / М. 

І. Чумарна. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2021. - 144 с. : 

кол.іл.  

Ця книжка розкриває перед читачем потаємні «ключі» до розуміння 

древнього тайнопису наших предків, — вишивки, орнаментального 

мистецтва кераміки, писанки і настінного розпису. Авторка показує світ 

народної культури як оберегову систему для душі і тіла, як «книгу 

родоводу», записану на нетлінному «полотні» родової та генетичної 

пам’яті. 

 

Магдиш, І. Ар-нуво : стилі укр. мистецтва XX-го ст. / 

І. Магдиш ; дизайн: О. Старанчук, О. Грищенко. - К. : 

Портал, 2021. - 120 с. : кол.іл.  

"АР-НУВО. Стилі українського мистецтва ХХ-го 

століття" ХХ століття — період, який спровокував 

цілий вибух нових стилів у світовому мистецтві, серед 

яких хронологічно першим був ар-нуво. Україна 

вбирала в себе всі нові європейські творчі ідеї, 

наповнюючи їх власними смислами і формами. Для 

тих, хто досі не цікавився вітчизняним мистецтвом, ця 

книжка стане зручним і привабливим трампліном для 

входження до світу візуальної культури. А фахівці 

зможуть подивитися на свою царину з нового боку: 

побачити зображення рідкісних творів українського 

ар-нуво з обласних музеїв та простежити зв'язки 

національних і світових тенденцій у мистецтві ХХ 

століття.  
 

 



 

 

Атлантова, С. Ікони на ящиках з-під набоїв : [альбом] / С. Атлантова, О. 

Клименко ; Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.", Міжнар. Фонд "Відродження". 

- К. : Дух і Літера, 2021. - 154 с. : кол.іл.  

Видання присвячене мистецькому проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв» 

Соні Атлантової та Олександра Клименка. Написані на фрагментах ящиків з-

під озброєнь, привезених з фронту, ікони є мовчазними свідками війни на 

Сході України і водночас свідченням перемоги життя над смертю (не тільки 

символічної, але й реальної). З весни 2015 року проєкт є волонтерським, 

підтримуючи Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи 

Пирогова, який надає допомогу військовим і цивільним в зоні ООС/АТО.  

 

 

Кучерявий, О. UAsports/UAспорт : історія України написана мовою 

спорту / О. Кучерявий, А. Лемиш. - К. : Мазур А. В., 2021. - 208 с. : кол.іл.  

 Пропонована книга – приваблива та зрозуміла вітрина для сучасної 

України. Про її історію та культуру ми розповідаємо через універсальну та 

цікаву призму спорту! Ця книга – зібрання історій видатних спортсменів-

українців та їх приголомшливих досягнень на світових спортивних аренах.  

  

 

Симфонія пекторалі : до 50-річчя знайдення 

пекторалі з кургану Товста Могила / Ю. Білан, Є. 

Величко [та ін.] ; відп. ред., упоряд. Ю. Полідович ; М-

во культури та інформ. політики, Нац. музей історії 

України [та ін.]. - К. : Мистецтво, 2021. - 184 с. : кол.іл.  

 Видання присвячене 50-річчю знайдення шедевра 

давнього мистецтва – золотої пекторалі у скіфському 

кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Короткі 

розвідки дають можливість дізнатися про 

неперевершене відкриття Бориса Мозолевського, який 

очолював археологічну  експедицію, а також про історію 

дослідження Товстої Могили, технологію виготовлення 

пекторалі, пошуки науковців у розгадуванні її таємниці і 

сучасне сприйняття образу унікального твору 

мистецтва. Тексти супроводжуються фото, схемами, 

об’ємним переліком літератури та словником-

довідником.  

   



  

Дорошко, М. С. Історія України : знакові події та особистості / М. С. 

Дорошко. - К. : ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС, 2021. - 472 с. : табл.  

 Відомий український історик Микола Дорошко висвітлює ключові події в 

історії української держави з найдавніших часів до нашого часу, а також 

вимальовує літературні портрети видатних діячів у контексті історії 

України. 
  

 

 

Лазебник, В. І. Європейський слід у становленні української 

промисловості : кінець XIX - поч. XXI ст. : [іст. нариси] / В. І. Лазебник. - 

К. : ФОП Мазур А. В., 2021. - 272 с. : кол.іл. 

 Цю книгу можна сміливо віднести до серії «Україна. Повернення своєї 

історії», яка відкриває приховану за радянських часів сторінку – діяльність 

європейських промислових інвестицій та підприємництва в Україні 

наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть. На 272 сторінках – історія про 

інвестування капіталів та менеджменту в українську промисловість з 

Англії, Франції, Бельгії, Німеччини, Швейцарії, Голландії та США. Кожній 

країні присвячується окремий розділ книги. На кожній сторінці є унікальні 

кольорові ілюстрації – їх 355!!! Це – фото європейських та українських 

підприємців, імена яких увійшли в енциклопедії світу, цінні папери з їх 

підписами, що публікуються вперше, документи та інше. Вони 

підтверджують історію унікального промислового регіону України – 

Криворізько-Придніпровсько-Донецького, «слава про який повсюдно була 

чутна»! Це ілюстрації з музейних фондів, і в першу чергу Національного 

історичного музею в Дніпрі, де народилася ця книга. 
 

 

Букет, Є. Фастів козацький і гайдамацький / Є. Букет. - К. : Вид-во Марка 

Мельника, 2021. - 504 с. : іл.  

 Видання «Фастів козацький і гайдамацький» є першим узагальнюючим 

дослідженням з історії одного з найвідоміших центрів українського 

козацтва на Правобережній Україні – Фастова, з яким пов’язані часи 

Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., 

діяльність полковника Семена Палія, гетьманів Самійла Самуся, Івана 

Мазепи і Пилипа Орлика, а також повстанців-гайдамаків під час Коліївщини 

1768–1770 рр.У ньому висвітлюється також історія Фастівського полку і 

низки населених пунктів на його території (Чорногородка, Дідівщина, 

Дорогинка, Кожанка, Триліси та ін.). Книжка, в якій охоплено події з давніх 

часів до ХІХ століття, ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних 

джерелах, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого 

важливого регіону України козацької доби. 



 

 

 

 

Бовгиря, А. М. "Слово і діло". Політичні злочини та політичний розшук 

в Гетьманщині XVIII ст. / А. М. Бовгиря. - К. : Кліо, 2021. - 256 с. : іл.  

 Що ми знаємо про світ уявлень пересічного українця XVIII ст.? Що відомо 

про сприйняття сучасних йому політичних подій, процесів, персоналій? 

Більшість відомих нині джерел не спроможні пролити світло на ці 

питання. Утім є тексти, за допомогою яких можна реконструювати 

унікальні прояви світогляду «маленької» людини тої епохи. Ідеться про 

документи установ політичного розшуку Московського царства і 

Російської імперії.. Серед об’єктів таких «спецслужб» на початку XVIII ст. 

були «мазепинці», а також усі, хто нешанобливо висловлювався про 

монарших осіб, політику імперії, спрямовану на знищення Гетьманщини. 

Більшість висловлювань, автори яких зазнали репресій, є живим 

свідченням епохи, яскравим проявом національної ідентичності. 

 

 

Історія цивілізації. Україна. – Х. : Фоліо, 2021. -  Від Русі до Галицького 

князівства (900-1256) / О. Б. Бубенок, А. М. Домановський [та ін.] ; упоряд. 

О. Є. Черненко. - 2021. - 592 с. : рис., кол.іл.  

 Другий том «Історія цивілізації. Україна» присвячено періоду від Русі до 

Галицького князівства (кінець Х ст. — 1256). Зміст видання розроблено з метою 

висвітлення найважливіших аспектів історико-культурного процесу, що 

відбувався на землях сучасної України у цей час. До створення книги були 

залучені як провідні фахівці в галузі середньовічної історії та археології, так і 

молоді дослідники. Завдяки цьому у виданні вдалося поєднати теоретичні 

розробки, що є базовими для вітчизняної історичної науки та результати 

новаторських досліджень, які вперше представлені у такому обсязі. Під однією 

обкладинкою зібрано відомості про історію, господарство, мову, релігію, 

культуру (літературу, зображальне та музичне мистецтво, архітектуру), побут 

(одяг, ігри та розваги тощо) та військову справу середньовічного населення 

земель сучасної України.  

 

Офіцинський, Р. А. Історія УПА / Р. А. Офіцинський. – Х. : Орбіта, 2021. - 

128 с. : іл.  

 Ця книжка про армію, що серед подібних в Європі найдовше чинила опір 

тоталітарним державам на найбільших просторах. УПА символічно вела 

відлік від 14 жовтня 1942 року, організовано діяла до арешту головного 

командира Василя Кука в травні 1954 року, окремі бійці воювали до квітня 

1960 року, а поодинокі переховувалися до здобуття Україною 

незалежності. Повстанська пісня «Зродились ми великої години» стала 

маршем нової української армії, котра від 2014 року воює проти 

російського агресора. 
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Кралюк, П. М. Українці і поляки: 1000 років (не)порозуміння / П. М. Кралюк. 

– Х. : Фоліо, 2021. - 320 с.  

 Як народи-сусіди, українці й поляки знали часи миру та часи війни, мирного 

співжиття, співпраці, але й чимало конфліктів та непорозумінь. Кожна сторона 

має «свою правду». Саме ці непорозуміння (часто міфологізовані й демонізовані, 

а то й спеціально «підігріті» третьою стороною) призвели до формування у 

свідомості цих народів негативних образів один одногоВ одній книзі охопити всі 

аспекти українсько-польських стосунків протягом тисячоліття неможливо. 

Автор намагався звертати увагу на найбільш важливі, з його точки зору, 

моменти в цих відносинах, намагаючись збалансовано говорити як про 

порозуміння, так і про непорозуміння. 

  

 

  

 

Яневський, Д. Б. 10 розмов про історію України / Д. Б. Яневський, О. В. 

Красовицький. – Х. : Бібколектор, 2021. - 352 с.  

Видання присвячене одному з найбільш актуальних питань сучасної України — 

висвітленню Історії нашої держави. В різні періоди окремі території нашої країни 

були складовою частиною різних держав, що не могло не відобразитися на її 

етнічному складі та культурі. Треба пам’ятати, що Україна — багатонаціональна 

країна, і такою була завжди. Саме це зробило нашу культуру надзвичайно 

багатою, бо її складовими частинами стали культурні надбання різних народів. 

Зберегти цю культуру, її традиції — одне з найважливіших наших завдань.І тільки 

сьогодні в Україні на тлі цієї етнічної строкатості почалося формування 

справжньої політичної нації. Якою вона буде? Як допомогти цьому процесу? 

 

  

 

Коляда, І. А. Україна в Першій світовій війні / І. А. Коляда, В. І. Милько. – Х. 

: Орбіта, 2021. - 128 с. 

 «Бійня народів», «кривавий катаклізм», «переломна подія», «криза світової 

цивілізації», «безпрецедентне кровопролиття» - все це про події 1914-1918 рр., 

коли майже 40 держав та понад 70 мільйонів людей зустрілися на полі бою. за 

приблизними підрахунками Перша світова «коштувала» людству близько 10 

млн життів та незліченних наслідків соціального та економічного характеру. 

Крім того, вона значною мірою уможливила Другу світову війну та ще більші 

жертви. У книзі представлено короткий аналіз подій цього глобального 

конфлікту, аналіз глибинних причин Першої світової війни та ролі й наслідків 

для України.  



 

 

Згуровський  М. Київська політехніка: шлях до зірок.Київ. Видавничий 

дім «АртЕк»,2021,440с 

Видання “Київська політехніка: шлях до зірок” здійснено за сприяння 

Міністерства культури та інформаційної політики України й Українського 

інституту книги до 30-ї річниці Незалежності України.Михайло Згуровський 

у співпраці з видавничим домом «АртЕк» створили унікальне видання, 

присвячене піонерам авіа- й ракетобудування, імена яких вписано в історію 

Київської політехніки. Ігор Сікорський, Сергій Корольов, Олександр Мікулін, 

Костянтин Калінін, Дмитро Томашевич і багато інших видатних київських 

політехніків присвятили своє життя авіаційним і космічним розробкам, які 

змінили історію людства. 

                                                                                                     

 

 

 

 

Роман  Маленков, Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні: путівник .-

Київ,Видавничий дім «КОМОРА»,2021.-240С. 

 

Історія України бурхлива і насичена, а природа – справді унікальна, тож не 

дивно, що тут є багато привабливих і цікавих туристичних об'єктів. Але які з 

них варто побачити насамперед? За низкою чітких критеріїв ЮНЕСКО 

визначила 7 головних природних та культурних об'єктів України та 

включила їх у список Світової спадщини. Крім того, існує ще й список 

кандидатів на включення до списку Світової спадщини, який називають 

Попереднім списком ЮНЕСКО – в Україні таких об'єктів ще 17. 

Путівник Романа Маленкова, мандрівника і засновника краєзнавчого сайту 

"Україна Інкогніта", розповість про них усі." 
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