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Анотований рекомендаційний список 

 

Чех А. Анатомічний атлас. Важко бути жабою / А. Чех. – Харків : 

Фоліо, 2008. – 187 с.  

«Анатомічний атлас» - це книга про те, чого не варто робити, аби не 

зіпсувати собі життя. Ця книга про життя, яке зіпсоване тим, чого, в 

принципі, робити не варто. Це пацаняча антиутопія. Це анатомія 

больових точок покоління автора. Але передовсім – це історія про 

Віталіка і про те, як важко бути жабою... 
 

 

Чех А. Doc1 / А. Чех. – Харків : Фоліо, 2009. – 219 с. 

Книжка талановитого письменника А. Чеха сфокусована на 

внутрішньому світі молодої людини, яка ніяк не знайде точок зіткнення з 

оточуючим світом; він не має друзів, його зраджує кохана. Самотність 

героя стає настільки нестерпною, що для нього залишається тільки один 

вихід — розповісти про себе і свої почуття всьому світові — написати 

книжку. 

 
 

 

Чех. А. Киня : повість / А. Чех. – Київ : Факт, 2007. – 216 с. 

Одного дня Киня, герой однойменної повісті, вирішує змінити все: коло 

спілкування, жінок, спосіб існування, клімат, врешті-решт. І почалося: 

какофонія почуттів, карнавальне дійство, буфонада, і він — посеред 

цього театру абсурду, неспроможний щось второпати. Розслабся і 

відчувай, каже йому персональний диригент, гід у власній кунсткамері, 

де головним експонатом є він сам. 

 

 

Чех. А. Пластик : повість /А. Чех. – Харків : Фоліо, 2008. –187 с. 

Пластик — це матеріал, з якого зроблені декорації цієї книги. Щоправда, 

люди, емоції, навіть мрії — теж пластик. І головний герой, 

чотирнадцятирічний хлопець, який не має навіть імені, намагається 

пробитися крізь товщу сірого мертвого матеріалу заради... чого?  

 

 

 

 



 
Чех А. «Район “Д“» / А. Чех. – Чернівці : MeridianCzernowitz, 2019. – 

320 с. 

«Район “Д“» не пропонувати» – так закінчувались усі паперові 

оголошення про купівлю/обмін житла в місті на Че. «…цією літерою 

батьки досі лякають неслухняних дітей із центральної частини міста». 

Тому Артем Чех припечатав Черкаси автобіографією. Письменник 

акцентує на тому, що йому було важливо написати саме таку книжку, 

аби подолати досвід радянського минулого: «Район “Д”» — це мій 

власний вихід із совка.  «Район "Д"» - це не історія підлітка, а одкровення, продиктоване 

страхом батька за дитину.  

 

 

Чех. А. Рожеві сиропи / А. Чех. – Харків : Фоліо, 2012. – 192 с. 

Передусім, це однойменна повість, у якій автор познайомить своїх 

читачів із надзвичайними персонажами та їхніми феноменальними 

здібностями. На вас чекатимуть фантастичні пригоди, в які потрапляють 

герої книжки, подорожі в часі та просторі, чудернацькі винаходи та вічні 

питання честі, добра і справедливості. Також у цій книжці представлено 

кілька оповідань. 

 

 

Чех. А. Сині двері зліва : повість /А. Чех. – Харків : Фоліо, 2009. – 

217 с. 

Безкінечно принциповий та безсумнівно чесний. Нестерпно наївний та 

безмежно вихований. Він, сільський лікар-терапевт, який сумлінно 

витягав з дитячих горлечок сливові кісточки, приїхав зорювати кам’яне 

серце столиці. Він — наш Головний Герой. Герой нашого часу. Часу 

безпринципного, оманливого, цинічного та невихованого. 

 
 

 
 

Чех. А. Точка нуль : збірка есеїв / А. Чех. – Харків : Vivat, 2017. – 

224 с.  

 

«Точка нуль» — одна з низки книжок-щоденників, спогадів і 

художніх текстів про АТО, авторами яких є військові, волонтери, 

медики, капелани й навіть полонені. Артем Чех описує своє 

перебування у Збройних силах України солдатом п’ятої черги 

мобілізації.  

Автор не ставить собі за мету написати якусь єдиновизначену правду 

про війну, натомість він описує стан людини під час цих подій, 

спілкування із такими, як сам. І виходить, що історія про війну перетворюється на безліч 

історій про людяність. 

 

 



 

Чех А. Цього ви не знайдете в Яндексі /А. Чех. – Харків: Фоліо, 2007. 

– 219 с. 

Ця книжка молодого талановитого автора здобула перемогу в конкурсі 

«Міський молодіжний роман 2007». Сподіваємося, що вона приверне 

увагу читача не тільки безумовною відвертістю (в сучасній літературі це 

не диво!), але й неприхованим інтересом і неочікуваним, принаймні в 

такі молоді літа, співчуттям до людини. І саме цього, погодьтесь, ви не 

знайдете в Яндексі. 

 

 

 

 

 


