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Рекомендаційний список літератури з популярної серії «Література 

рідного краю» присвячений життю та творчості нашого земляка, 

поета, художника,  автора збірки дитячих віршів, воїна, що героїчно 

загинув в зоні АТО, Кваші Олексію Дмитровичу, якому в цьому році 

виповнилося б 40 років. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кваша Олексій Дмитрович народився 30 

вересня 1977 року в місті Миколаєві, в простій 

робітничо-селянській родині. Протягом 1995-

2001 років учився в Миколаївському 

сільськогосподарському інституті на 

агрономічному факультеті. Але агрономом не 

працював жодного дня. Працював на польових 

роботах, будівельних об'єктах, цегельному 

заводі, на хлібозаводі № 1. А потім виявилось, 

що він може ще й писати. Тож, аби не 

заривати талант, склав збірку віршів «Прекрасні тварини нашої 

країни», з малюнками самого автора. Читаючи добрі вірші 

Олексія Кваші, маленькі читачі пізнають світ природи, 

особливості і звички тварин, користь, яку вони приносять людям 

і природі, вчаться любити і бережно ставитись до них. 

5 вересня 2014 року Олексія Квашу було мобілізовано на 

військову службу. 7 липня 2015 року під час виконання бойового 

завдання в зоні проведення антитерористичної операції в районі 

населеного пункту Луганське Артемівського району Донецької 

області стрілець-помічник гранатометника 30 механізованої 

бригади  солдат Кваша Олексій Дмитрович отримав поранення, 

несумісні з життям. Він віддав своє життя, захищаючи життя 

побратима, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Поховано героя на кладовищі в селі Піски Новоодеського 

району Миколаївської області. 

18 грудня 2015 року в адміністрації Заводського району 

матері загиблого в зоні АТО воїна Кваші Олексія Дмитровича – 

Ользі Михайлівні згідно Указу Президента 

України від 22 вересня 2015 року вручили 

орден «За мужність» III ступеня. 

Олексій Кваша залишив по собі світлу 

пам'ять у всіх, хто його знав. Його 

принциповість і любов до життя надихають 

ніколи не здаватись і жити з добрим серцем. 

Його вірші звучать в дитячих душах і на них 

будуть виховуватись маленькі українці.   



Ми маємо любительське відео та світлини 

зустрічі Кваші Олексія Дмитровича з дітьми в 

Миколаївській обласній бібліотеці для дітей ім. 

В. О. Лягіна, де він читав свої вірші, ділився з 

малечею новими, ще не опублікованими 

віршами та мрією надрукувати нову книжечку. 

Він мав справжній талант поета і гумориста,   

був артистичним і щирим. 

Книга «Прекрасні тварини нашої 

країни» дітям дуже сподобалась. Вони із 

задоволенням читали вірші поета, а автор 

подарував кожному свою книгу з 

автографом. Нашій бібліотеці свою книгу 

він підписав так: «Читачам Обласної 

бібліотеки для дітей від Олексія Кваші».  
 

 

 

 

Основні твори 

Прекрасні тварини нашої країни : поетична 

збірка : для дітей дошк. та мол. шк. віку / О. Д. 

Кваша ; мал. автора. - Миколаїв : Видавець 

Шамрай П. М., 2014. - 60 с. : іл. 

 

Література про життя і творчість 
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погибшего в зоне АТО Алексея Кваши передали его орден «За 
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дек.). - С. 1. 
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Кваши, который погиб в зоне АТО : [за средства областной 

казны] // Николаевские новости. - 2015. - N 145(2 дек.). - С. 1. 



Спасая товарища, в зоне АТО погиб николаевский детский 

поэт : [Алексей Кваша] // Вечерний Николаев. - 2015. - N 75(14 

июля). - С. 1. 
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Зустріч читачів з миколаївським поетом Олексієм 

Дмитровичем Квашею [Електронний ресурс] // Миколаївська 

обласна бібліотека для дітей ім. В.О.Лягіна: [веб-сайт]. - Режим 

доступу: 
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Кваша Олексій Дмитрович [Електронний ресурс] // Книга 
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http://memorybook.org.ua/14/kvasha.htm, вільний. - Загол. з екрана. 

Кваша Олексій Дмитрович [Електронний ресурс] // 

Полиграфическое объединение Шамрай: [веб-сайт]. - Режим 

доступу: http://shamray.com.ua/publish/authors/176-kvashao, 
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Пам’яті поета [Електронний ресурс] // Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей ім. В.О.Лягіна: [веб-сайт]. - Режим доступу: 
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У зоні АТО, рятуючи пораненого товариша, загинув дитячий 

поет з Миколаєва Олексій Кваша [Електронний ресурс] // 

Преступности. НЕТ: [веб-сайт]. – Режим доступу: 

https://news.pn/ua/public/138076, вільний. - Загол. з екрана. 
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