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   Бібліографічний покажчик «Душа моя і плаче і сміється…» 
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Живу,  як всі: 

дивуюся і плачу,  

біжу струмками навесні. 

І щиро серце трачу 

на Космосом освяченій Землі. 

І.З.Кірімов 

 

 Іван Захарович Кірімов народився  21 грудня 1943 року в селі 

Рижавка Жмеринського району Вінницької області в сім'ї колгоспників.  

У сусідньому селі Потоки закінчив середню школу.  Вищу освіту, 

за спеціальністю – філолог,  здобув навчаючись у Київському та 

Горлівському педагогічних інститутах іноземних мов. Відбувши 

строкову службу – ВМФ СРСР, працював учителем іноземних мов у     

м. Стаханів. 

Працював журналістом та завідувачем відділу редакції  

Іванківської районної газети "Трибуна праці", військовим перекладачем 

у ВМФ СРСР, лектором РК КПУ, головою Іванківської селищної ради  

та райдержадміністрації. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

заслужений журналіст України (1997р.). 

Іван Захарович – депутат двох скликань (ІІ та ІІІ) Верховної Ради 

України по виборчому округу N 95, Київської області. 

Має дружню велику родину – дружину Софію,трьох дорослих 

синів та люблячих онуків.  Вільно володіє українською, англійською, 

французькою, іспанською, італійською, польською, азербайджанською, 

російською  мовами. Захоплюється історією, краєзнавством, 

археологією, природою Полісського краю.  

На даний час Іван Захарович на заслуженому відпочинку, 

займається літературною діяльністю. 

В його доробку низка поетичних збірок: «Радість і сум», «Уже на 

серце, як на луг», «Збираю по перлині», «Осінні гомони», «Мене втіша 

пелюстка свічки», «Минуло літ…», «Гірких слів не кажіть», «Гаванські 

ночі», «Біль», «Помаранчеві дні», «Серед сподівань», «Український 

Сократ», «Кінгір», «Доля», «Стою на березі життя»; есе «Звізда Полин, 

або запланована катастрофа», історичні повісті «Оріян- Град», 

«Початок…Кінець…Початок»; художньо – документально – історична 

повість «Шлях» та повість «Джерела».  
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 84(4УКР) 

 К43 

             Кірімов, Іван 

                   І радість, і сум..: поезії / Іван 

Кірімов. –   

             Київ : Варух, 1997. – 92 с.  

                 (ЦБ, б/ф №1) 

 

У віршах мотиви любові до Батьківщини, до 

неповторної поліської природи, враженої 

смертельним «мирним атомом», які навівають і радість і сум. 

 

 

 

 

 84(4УКР)6-5 

 К43 

             Кірімов, Іван Захарович 

                   Уже на серце, як на луг..: зб. поезій / Іван 

             Захарович Кірімов; худ. О. Долгош. –     

             Ужгород : ІВА, 1997. – 76 с. – ISBN 966-  

             7231-12-7. 

     (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

           У віршах  мотиви любові до Батьківщини, до 

неповторної поліської природи, враженої смертельним «мирним 

атомом». 
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 84(4УКР)6-5  

 К43 

       Кірімов, Іван Захарович 

                    Збираю по перлині : поезії / Іван  

              Захарович Кірімов; худ. О. Долгош. –  

              Ужгород : ІВА, 1998. – 96 с. – ISBN 966 –  

              7231-21-6.  

                    (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

         До книжки українського поета увійшли вірші, написані пртягом 

останніх кількох років. Мотив поезії – доля України та людей, які 

проживають на її теренах. 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5  

К43 

    Кірімов, І. З. 

              Осінні гомони : поезії / Іван Захарович   

         Кірімов; худ. О. Долгош. – Ужгород : ІВА,   

         1999. – 60 с. – ISBN 966-7231-33-X.              

              (ЦБ, ДБ, б/ф) 

  

          До книжки українського поета увійшли вірші, 

написані пртягом останніх кількох років. Мотив 

поезії – доля України та людей, які проживають на її теренах. 
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84(4УКР)6-5  

К43 

    Кірімов, І. З. 

                   Гаванські ночі : поезії / Іван Захарович  

             Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2001. – 52 с. –  

             ISBN 966-7231-48-8.   

                 (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

До нової книжки українського поета увійшли 

вірші, написані впродовж двотижневої поїздки до 

Республіки Куба у травні 2001 року, а також переклади поезій 

кубинського поета Переса – Хосе Марті. 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

К43 

    Кірімов, І. З. 

                   Мене втіша пелюстка свічки : поезії / Іван   

             Захарович Кірімов; худ. М. Качур. –     

             Ужгород : ІВА, 2001. – 60 с. – ISBN 966-  

             7231-35-6.  

                   (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

 До нової книжки українського поета увійшли 

вірші, написані протягом останніх років. Мотив поезії – любов до 

рідного краю, небайдужість до минулого і  майбутнього України. 
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84(4УКР)6-5  

К43 

   Кірімов, І. З. 

                  Минуло літ..: поезії / Іван Захарович  

            Кірімов; худ. М. Качур. – Ужгород : ІВА,   

            2001. – 56 с. – ISBN 966-7231-40-2. 

                  (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

         До нової книжки українського поета увійшли 

вірші, написані впродовж багатьох років. Вони не просто віддзеркалення 

почуттів, але й настійна віра у щасливе майбутнє України. 
 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

К43 

   Кірімов, І. З. 

                  Гірких слів не кажіть : поезії / Іван   

            Захарович Кірімов; худ. М. Качур. – Ужгород   

            : ІВА, 2002. – 72 с. –  ISBN 966-7231-50-Х.    

              (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

         До нової книжки українського поета увійшли 

вірші, в основному написані з вересня 2001 року по 

серпень 2002 року. 
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84(4УКР)6-4 
К43 

           Кірімов, Іван 

                  Оріян-град : історина повість  

            / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2003. – 192  

            с. – ISBN 966-7231-56-9.    

                   (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

        «Оріян – Град» - перша історична повість 

українського поета Івана Кірімова, в якій ідеться 

про Оріян – Град – місто, що було розташоване на високому березі 

правої притоки Дніпра – Тетереві, яке досягло найвищого розквіту в 

середині ХІ ст.  

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

К43 

            Кірімов, І. З. 

                   Біль : поезії / Іван Захарович Кірімов;   

             худ. І. Кучак. – Ужгород : ІВА, 2004. – 96 с.   

             – ISBN 966-7231-59-3.  

                   (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

«Біль» - це не просто книжка віршів 

українського поета Івана Кірімова. Це – біль, що виходить з душі та 

серця назовні. Він топче свою стежку. Але не до нового болю, а до 

радості та щастя, до віри у завтрашній день. 
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84(4УКР)6-5 
К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                  Помаранчеві дні : поезії / Іван Захарович  

            Кірімов; худ. І. Кучак. – Ужгород : ІВА, 2005.  

             – 76 с. – ISBN 966-7231-70-4.                      

                   (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

 Нова збірка поезій українського поета Івана 

Кірімова – почуття, що наповнюють душу, що 

спонукають не забувати минуле, дорожити теперішнім і думати про 

майбутнє. 
 

84(4УКР)6 

К43 

             Кірімов, Іван Захарович 

                   Звізда Полин, або Запланована     

             катастрофа : есе / Іван Захарович Кірімов. –   

             Ужгород : ІВА, 2006. – 56 с. : іл. – ISBN 966- 

             7231-79-8.  

                    (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

 Чорнобильська катастрофа не лише висвітила 

знеосібне ставлення керівників колишнього СРСР до 

використання ядерної енергетики, але й засвідчила факт замовчування 

та брехні владних структур стосовно подій, які відбувалися на ЧАЕС як 

протягом її доаварійної роботи, так і (особливо) після техногенної 

катастрофи 26 квітня 1986 року. Ядерна аварія на 4 –му блоці 

Чорнобильської атомної електростанції показала, як на долоні, що вона 

була запланована бездумністю. Як наслідок, забруднено викинутими з 

жерла реактора радіонуклідами величезні території теперішніх України, 

Білорусі та Росії. 

 У зв'язку з радіоактивним опроміненням багато людей, які 

проживали в епіцентрі катастрофи та навколо нього, померли, тисячі 

хворіють і не завше мають можливість безплатно лікуватися. 
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Чорнобильська біда на кілька (якщо не на десятки) поколінь важким 

тягарем лягла на серця, душі та свідомість людей. Це застереження для 

всього людства.   
 

84(4УКР)6-5 

К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                  Серед сподівань : зб. поезій / Іван  

            Захарович Кірімов; худ. І. Кучак. – Ужгород :   

            ІВА, 2006. – 84 с. – ISBN 966-7231-78-Х.  

                  (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

 Чергова збірка поезій українського поета Івана 

Кірімова – новий крок до осмислення сучасності, прагнення мати своє 

місце пліч – о – пліч з тими, хто зводить український дім початку ХХІ 

століття, хто хоче добре знати минуле свого народу, бути 

відповідальним за сьогодення і нести в душі і серці святе сподівання, що 

Вкраїна має всі можливості стати процвітаючою країною. 
 

 

84(4УКР)6-5 

К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                  Український Сократ : поезії / Іван  

            Захарович Кірімов. - Ужгород : ІВА, 2008. –  

            68 с. – ISBN 978-966-7231-96-5. 

                  (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

Читачеві пропонується нова збірка  

українського поета Івана Кірімова. Її лейтмотивом є спогади, роздуми та 

віра у світле майбутнє України. 
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87.21 

К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                  Початок... Кінець... Початок... / Іван  

            Захарович Кірімов. - Ужгород : ІВА, 2009. –   

            468 с. : портр. – ISBN 978-611-501-001-1.  

                   (ЦБ,ДБ) 
 

Людина, людність завше прагнули подивитися 

на події, які передували. Узнати, що було з самого 

першопочатку. Як утворилася Земля, Сонячна система, Всесвіт? Як, 

коли і де сталося Божественне творення людини? Яка її мета на Землі? 

Усі ці питання ставила людина перед собою з найдавнішої давності, з 

початку свого земного шляху. Чому? Напевне,щоб ясніше уявити 

майбутнє. 

Чи обмежений людський шлях лише земними просторами? Чи 

маленька Земля є лише колискою людності, а попереду... безконечний 

Всесвіт? Ці запитання постійно висіваються на теренах людського 

мислення. По-іншому, вірогідно, й бути не може. Адже людині властива 

не просто незбагненна тяга до життя , але й незбагненний розум, 

усвідомлення випромінювання з Божественного начала всієї 

різноманітності світу. 

Книжка "Початок...Кінець... Початок..." - ретропогляд  у найглибшу 

минувшину для усвідомлення майбутнього. 
 

84(4УКР)6 

К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                  Аби вдяганка була : вірші для дітей / Іван  

            Захарович Кірімов. - Ужгород : ІВА, 2010. –  

            20 с. : іл. – ISBN 978-611-501-015-8.  

                  (ЦБ, ДБ) 
  

Нова книжка українського поета є першою його 

збіркою віршів для дітей, в яких автор прагне 

відобразити картинки дитячого світу. 
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84(4УКР)6-5 

К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                  Доля : поезії / Іван Захарович Кірімов. –     

            Ужгород : ІВА, 2010. – 68 с. – ISBN 978-617-  

             501-031-0.                          

                   (ЦБ, ДБ, б/ф) 

 

 Життя, як колесо, що котиться з горба, 

зворотного шляху немає. Нам часом видається, що кожний відтинок 

шляху схожий на інший. Та це лише на перший погляд. А в дійсності все 

по – іншому. Колесо котиться, і кожна миттєвість його руху неповторна. 

Так і поезії. Із самого їхнього зародження вони неповторні. Та й не 

можуть бути іншими, бо виникають з душі та серця кожного поета по – 

своєму, інтерпретуючи події, переживання, розуміння вічного руху 

колеса життя. Нова збірка, яка пропонується читачам, не виняток.  

 

84(4КР)6-5 
К43 

   Кірімов, Іван Захарович 

                   Кінгір : поезії / Іван Захарович Кірімов. –  

            Ужгород : ІВА, 2010. – 88 с. – ISBN 978-611- 

            501-009-7.  

                    (ЦБ, ДБ, б/ф №1, 2, 6, 8) 

   

Недарма в народі кажуть: півсвіту плаче, а 

півсвіту скаче. Бо ж дійсно, суцільне щастя може бути лише в уяві. У 

житті все по – іншому: хтось народжується, а хтось помирає; хтось 

одружується, а хтось розлучається; хтось одужує, а хтось захворює; 

хтось будує у своїй душі Божий храм, а хтось руйнує й чужі… Дуже 

часто водночас комусь надто радісно і комфортно, а хтось з останніх сил 

вберігає своє серце, аби воно не вибухнуло від болю та наруги… 

 У нових поезіях автор прагне передати почуття, які народжуються 

від щастя та болю, від віри та зневір'я, від безнадії та надії… 
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84(4УКР)6-44 

К43 

             Кірімов, Іван 

           Ми з ХХ століття / Іван Кірімов. –   

             Ужгород : ІВА, 2012. – 80 с. – ISBN 978-617- 

             501-033-4. 

                   (ЦБ,ДБ,б/ф№1-3,6-8,10-14) 

 

          Це коротка оповідь про однокласників автора 

та їхніх вчиталів. Звісно, що лише мачинки з їх 

життя потрапили в книжечку, хоча кожний окремо заслуговує на 

об'ємний та широкомасштабний роман. Але нехай і ці мачинки 

нагадують майбутньому поколінню про те, що ми – молодість 60-х ХХ 

віку – безоглядно йшли вперед, раділи та сумували, кохали та були 

коханими, вірили, сподівалися. І наші батьки, і наші вчителі, і ми – з ХХ 

віку. 

 

84(4УКР)6-44 

К43 

   Кірімов, Іван  

                  Шлях: худ.-докум.-іст. повість / Іван   

            Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2012. – 328 с. – 

            ISBN 978-617-501-060-0. 

                   (ЦБ,ДБ,б/ф) 

 

 Людині властиво думати, порівнювати, 

вишукувати щось нове і обережно ставитися до минувшини. Вона 

небайдужа до того, що було, що є, що буде. Одними подіями життя вона 

гордиться, інші її застерігають від помилок, а ще інші примушують 

червоніти від сорому. 

 Історія, сучасність та майбутнє – це не окремі часові виміри Землі 

та Людства, а логічна система існування живої матерії, в якій людська 

особистість шліфується часом, як найцінніший діамант. 
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 84 (4УКР)6-444 

 К43 

             Кірімов, Іван  

                   Джерела: повість / Іван Кірімов. – 

             Ужгород : ІВА, 2013. – 88 с. – ISBN 978-617- 

             501-080-8. 

                   (ЦБ,ДБ) 

 

            Джерела…Джерела природні, джерела душі, 

джерела дитинства, джерела материнської землі, джерела совісті, віри, 

надії, любові, джерела вірності, джерела правди, джерела святості… 

Джерела, джерела, джерела… З них невичерпно струменить потужна 

сила життя Людини. У кожного різні джерела, у кожного свої джерела. 

Коли Людина приходить у цей світ, вони її оточують, надають сили, 

натхнення, життєвої енергії на зеленому лузі життя під голубим небом 

та одвічною жайворонковою піснею. Міняються пори року, а джерела 

неодмінно б’ють кришталевою прохолодною водою, сягаючи мудрим 

поглядом в одвічність життя. 

Бережімо наші джерела!  

 

 

 84(4УКР)6-5 

 К43 

             Кірімов, Іван  

                   Стою на березі життя: поезії / Іван  

             Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 108 с. –  

             ISBN 978-617-501-062-4. 

                   (ЦБ,ДБ,б/ф) 

 

          Нова збірка поезій – наступний крок до 

пізнання світу людини, її часу, наповненого добром і злом, відкриттям і 

забуттям, вірою і байдужістю, а ще…сподіванням на щастя. 
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